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Om runorna 

af 

J. P. Murräy, 

(Denna uppsats, som pa latin förelfommer uti Commentationes 
Soc. Scient. Gotting. Vol. Il, tryclit 1700, innehåller, 
enligt Riilis, det bästa, som blifrit »krifret öfver runorna. 
Jfr detta Ribliotek II. 42. Den ä‘r dock af Geijer och 
de fleste iiyarc lemnad utan afseende). 

Allmänt bekant är, att med ordet runor nu för¬ 
stås de nordiska folkens gamla bokstafver. Men månne 
detta namn äfven tillhört andra germanska folks skrift? 
Detta innebär en oafslutad tvistefråga. De, som antaga 
att franker oeh sachser haft egendomlig skrift, inan de 
tillegnat sig romersk, låta runor vara en allmän germansk 
uråldrig skrift. Sä Mascovius i sin tyska foiksbok*). 
Eckhart påstår detsamma i sinskrift om Frankerne**), 
tilläggande dem Venantii Fortunati bekanta harbara rund. 
Och den skarpsynte La Croze lät detta ord på samma 
grund förstås om frankiska bokstafver***). Wanieyt) 
åter säger, att sachsarne och anglerne till Britannien 
medfört runorna. Men Hickesius antager, att anglerne 
viil fordom haft egen skrift; hvilken de dock någon tid' 
begagnat ömsevis med de af danskarne till England fÖrda 
runorna tt)- 

Likväl ha ej ens de ifrigaste frankiske fornforskare 
ännu framlagt några säkra prof pä inhemsk frankisk 
skrift ttt): de hunibaldska anses med rätta för en yngre 

#) II. 197; Anmerk. sid. 181. **) Sid. 418. 
*#*) Uti Vindiciffl Tet. script. sid. 90. 
f) I företalet till ant. litl. Sept. 

Företalet sid. 15 ocli kap, XXII. 

ttt) IVouveau Traité de Diplom. 
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förfalskning. Ofver allt synns dragen af de romerska 
bokstäfverna, i den tidens urartning. Derföre har For- 
tunatus med sitt uttryck afsett ettdera de gothers, som 
innehade östra Gallien jemle Spanien, bokstäfver; eller 
mä han anses ha uppsnappat något om nordens skrift; 
eller bör en annan betydelse fästas vid hans ord. 

Den i ordningen andra åsigten 'ar Worrns ocli i all- 
rnännhet deras, som anse de nordiska runorna rnest ur¬ 
åldriga. Men utoin att delta af andra plägar betviflas, 
synes man ej bÖra sÖka från fjerran, hvad so[n kan 
finnas nära. 

Har således skalden menat de yttersta Gothernas 
bokstäfver? — Visst icke de ulfilanska. Ty hos dessa 
har väl ej kunnat möta något fremmande för en man, 
van vid den tidens grekiska och latinska skrifter. Deri 
skall instämma den som jemfört dem med silfverbibeln*). 
Men Gotherna tros, utom de ulfilanska bokstäfverna, ha 
bevarat de inhemskasåsom de anses, runorna, och 
medfört dem till Italien, Frankrike och Spanien, samt 
sålunda länge begagnat dem. Denna mening ha til! och 
med de utmärkta författarne om Frankrikes dipIomata***j, 
vilseledda af Fortimati ord, omfattat. Ja i sjeifva Ita¬ 
lien [^har man vågat utbjuda de berömda etruskiska 
monumenterna såsom gothiska, försedda med runor; der- 
oni är ock en bok utgifven. Till samma mening ha 
några kommit ej blott af nordens lärde, hänförda af fos¬ 
terlandskärlek, utan äfven andra. Och ej sä underligt; då 
vid första ögonkastet en sådan likhet förefaller mellan 
runorna och de etruskiska bokstäfverna, att man lätt 
tror dem vara af samma ursprung. Sådant hände mig 
sjelf, dä jag för några är sedan ögnade i Gorii etru¬ 
skiska antiquiteter. Detsamma hände Gesner, dä jag en 
gäng pä bibliotheket för honom framlade etruskisk skrift 
och runor. 

Men denna likhet, som i några bokstäfver möter, 
skall jag nedanför härleda från annat håll; visande den 
gemensam med de äldsta grekiska och latinska. Har är 
nog att erinra, det den lärde Sparwenfel t, som af 
Carl XI sändes att i de af forna Gotherna bebodda 

*") tiickes. **) N, Tr. de Dipl. III. II. 72. 
•**) A, st. sid. 72 



änder uppsöka minnesmärken efter dem, efter trogen 
forskning icke alls fann några spår af runor. De bru¬ 
kade nemligen i all slags skrift romerska bokstäfver, 
ehuru efter tidens bruk vanställda. De mynt mod tecken 
liknande runor, som tilläggas V’’estgotherne, lia med mera 
skäl af andra blifvit tillognade Hispanerne, ännu under 
romerskt välde. 

Hvad skola vi således förstå med Fortunati "runa*'? 
Sjelfva innehållet af sången visar det: tydligen ej någon 
bokstaf, utan något barbariskt okändt tecken. Poeten 
förebrår nemligen mildt sin Flavius, att han på flera bref 
ej gifvit något svar, och betager honom pä samma gäng 
all ursäkt, sä väl af brist på det svårt åtkomliga pappe¬ 
ret, som af ovilja att skrifva latin. Han säger sig skola 
anse kärt, om vännen äfven använde hokbark. Och om 
något sådant förekomme, som han tvekade alt säga på 
latin (ty sä tolkar jag orden: /In tna Ilomuleum fasti- 

dit lingna sttsurrum) ^ sä kunde han val bruka ebreiska 
bokstäfver, eller acbaemeneiska och persiska, eller heldre 
argoliskt eller grekiskt språk. Straxt härefter tillägger han: 

Itarbara frnxineis pingafut* runa tahellis: 
Quodque papyrus »git, virgula plana valet. 

Allra minst kan således detta förstås om frankiska 
bokstäfver, hvilka, såsom kända af de fleste, alls icke 
kunnat tjena tilll förhemligande. Men skalden råder vännen 
endast begagna hemliga tecken eller barbariska och frem- 
mande; och på sådana eller liierog’yfpr har redan detta 
ställe blifvit tolkadt af Browerus, Fortunati icke förkast¬ 
lige commentator*), ehuru han npprigtigt tillstått, att 
han haft svårt att fatta, hvad i allmänhet menades med 
runa, och hvad det på detta ställe betydde. Jng har 
dröjt länge vid dessa verser, emedan runornas namn 
der första gången förekommer; och jag tror mig med 
dem hafva tillfredsställande bevisat — hvad jag redan 
förut sagt om ordets ursprungliga betydelse — nemligen 
att det frän början icke tillämpades på bokstäfver. Och 
det kan man finna af germanska folkens äldsta skrifter. 

Delta har Geijer förbisett, öa han i Sv. H. fläfder sid. 
156, I-IO, shrifver, att ”i hemärhelspii af b o h s t a f finna vi 
ordet rioirt först i 6 århundradet, då en biskop i Frankrike 
omtalar viiiior såsom eii barbarisk skrilt på Irädlaflor eller 
släta kaflar.” Jfr Fornnord. Bibi. II. 42. (Ftg:s anm.) 
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Understundom betyder ordet hemlighet. Sä äro Fräl¬ 
sarens ord: vf/ip cTfcTor»* to fivcr^Qtoy rtjs fiaGiXsias 
rov 0€ov (Marc. IV. 11) hos Ulfilas öfversatta med: Izvis 
atfjiban ist ktmnaji RVNAN ihjiiilan Gordjos Goths^ 
och likaledes Luc. VIII. 10, i pluralis, kunnan R\'NOS. 
Ett beslägtadt ord hafva på samma ställe både angelsach- 
siska öfversättningen och den frankiska i Tatiani liarmo- 
nia evangelica. Den förra: ecu is gescald to xvitanne 
Godes rids GERVNV; och den sednare: iii ist gegeban 
tvizaxino GIRVNV himilo riches. I samma mening bru¬ 
kas ordet ofta af Isidori Hispalensis öfversättare, t. ex. 
dhars meghiniga Chivuni dhera dhrinissa^ treenighetens 
majestätiska hemlighet. 

För öfrigt betyda Runa och Garuni hos Gotherne 
Iiemlig ö f ve ri ä ggn i ng och lönliga stämplingar, 
t. ex. runa nemen liålla råd; garuni xiimand ansus ha~ 
nhtedunj när de hade hållit råd, köpte de (IVJatth. 
XXVII, 1, 7); o. s. V. på flera ställen, som Junius 
sammanställt. 

Betydelsen af taslande^ hemliga stämplingar 
har redan Frickius, utgifvaren af Schilterianska the- 
saurus insett, och dertill kommer tyngden af Ihres auk¬ 
toritet. Notkerus har i Ps. XLl. 8: IFider mir fu~ 
oron runendo alle mine fiexiday d. a. alle de, som mig 
hata, tasla tillhopa mot mig, I Alexander den stores 
historia på svenska rim läses: Hwrin tok ta mellan sik 
rnna^ haren började dä ett inbördes taslande; och i Ha- 
dorphs rimkrönika: Ta menar jak ther xned dem rtina, 
då tänker jag med dem hälla hemligt tal. Språkbrukets 
fortfarande hos Germanerne de näst följande seklerna 
bevisa äfven Luthers ord (nästan alldeles lika med Not- 
kers): ^//e, die mich kassen^ rmmen mit einander xvi- 
der mich; och Wursteisenii i baselska annalerna: Die 
Kieser gaben durch die Rann ihre Stimme ^ iind er- 
xvählten. Nu är ordet aflagdt med undantag måhända 
af i Schweitz*^). Engelsmännen bibehålla likväl ännu 
ib romid in one's ear ^ hviska i Örat. 

Af allt detta synes runornas anslutning til! besvär¬ 
jelse; och Junius anser den betydelsen såsom ur- 

I ■ I I 

Simleius Jc republ. Ilehct, 
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sprunglig. Hos alla germanska stammar förekommer 
ock ordet säsom utmärkande magiska konster. 

Angelsachserne sade runian i betydelsen af besvärja. 
Runstafes voro hos dem magiska karakterer (ty staf är 
skrifttecken); runencraftige mån ^ mager; lielleruna spk- 

quinna. Häraf är lätt att sluta till betydelsen af Ale- 
mannernes runstaha, i Keros glosser: nemligen hemliga 
eller magiska tecken; sådana voro ock sannolikt de eii- 

för hvilka Kero nyttjar det ofvannämnda ty¬ 
ska ordet: alldenstund de voro bref, under sken af en 
gåfva, skickade af föräldrar och slägtingar, och fÖrbjödos 
sedan såsom misstänkta af benediktinermunkarne: af detta 
slag anser jag älven Fortunati runa, hvarmed han ville 
betjena sin hemlighetssökande vän. Gothernas Aliorunce]^ 

eller besvärjerskor och späqvinnor, äro nogsamt kända 
af Jornandes; hvilket ords första del vi med Junius här¬ 
leda af Gothernas Hali^ helvete; helst Sachserne äfven 
kallat desamma hellerunoi^ d. ä. qviunor, som utforska 
underjordens hemligheter, 

Att nordboerne med namnet runor företrädesvis 
afsett besvärjningar eller hvad dit hörer, är allmänt be¬ 
kant. Sä finnas flera slag af magiska karakterer: Sig- 
runor, målrunor, aulrunor, hugrunor o, s. v., hvilka 
Stephanius, i anmärkningarne till Saxo, ur isländska 
språket uttyder; af Verelius omhandlas i anmärknin¬ 
garne till Hervorsagan andra och från dessa skiljda ar¬ 
ter: naturligt, då trollsaker funnos af sä många slag. 
Häraf kallades spåmän hos Svenskarne runokarla\ t. ex. 
i en gammal öfversättning af evangelierna, som Ihre eg- 
de: Hon iolh sik til inghoiii androm, heaske runokarla, 
eller trollkarla. Och i en gammal norsk lagbok räknas 
runor till öfriga slag af trolleri belagdt med landsförvis- 
ningsstralT: Ef madr foer mot Spaadom, Runum, Gal- 
drum. 

Af denna ordets betydelse har således högst san¬ 
nolikt benämningen pä de gamla nordiska bokstäfverna 
(runor) uppkommit. Ty utan förvåning kunde ej de bar¬ 
bariska folken förnimma de till dem nyss förda bokstäf- 
vernas egenskap, Iivarigenom frånvarande kunde meddela 
sig, de ailidnes minne bevaras, och mångfaldiga under- 

*) Wackt, g1o8$. 1314. 
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bara ting, som öfvergingo obildade menniskors fattning. 
Naturligt då, att de funno något magiskt i bokstafsskrif- 
ten och att de af runor tilläde den namn. 

Den förste, som, sä vidt vi kanna, härledt runor¬ 
nas namn af hemligt taslande, var Hadrianus Ju¬ 
ni us i sin Batavia. Spelman, i brefven till Worm, 
bekräftade denna eller den beslägtade härledningen af 
lönlighet, och tilläde en tväfaldig grund förnamnet: 1) 
att de äro så skiljda från andra folks bokstäfver; 2) att de 
voro mest beryktade såsom hemliga kunskaper. Men om en¬ 
ligt min tanka denna benämning först uppkommit i nor¬ 
den, sä kan den nappligen ha härHntit af-olikheten med 
andra folks bokstäfver, helst visserligen inga sådana voro 
förut kända i dessa länder. 

Spelmans åsigt har bhfvit omfattad af Somner, 
Loccenius, Frans Junius, Schilter, Wachter, Fritsche, 
Ihre. Worm åter härleder runornas namn af rynnor^ 
plogfåror, eller af rennor, vattenledningar, emedan grund¬ 
dragen till runorna, inhuggna i sten, likna sådana kana-^ 
ler. Beggedera återfinnas i tyskans Rinne eller Rönne. 
Vi erkänna, att denna Worms tanka vicnar om sinnrik¬ 
het, och att äfven den oinsländigheten talar derfÖr, att 
romarne med exarare betecknade skrift; äfvensom 
grekernas uråldriga sätt att skrifva, oafbrntet än till 
höger än till venster, likasom då man plöjer, kallades 
povffTQorftjdou. Vi undra således ej pä att Eckhart, 
Keysler och andra tyskar, samt sednare svensken Da¬ 
lin, omfattat denna åsigt. Men dä vi funnit sjeifva or¬ 
dets sanning och betydelse, synes det otjenligt att fram¬ 
leta det ur andra, med ändring af en och annin bokstaf. 

Stiernhielm härleder det af svenska ordet rön«, 
erfara, utforska. Men hvad vi förut anmärkt, gäller 
äfven här. Sjeifva ordet röna kommer ock helt natur¬ 
ligare af runa såsom grundord, betecknande något för- 
doldt. Äfven tyskarne bruka runen fÖr fråga; Schilter 
har funnit det i liknande betvdelse med Svenskarnes röna, 

Hvarken hos Ulfilas eller angelsachsiska öfversätt- 
ningen har jag funnit runa i betydelsen af bokstaf. 
Frälsarens ord hos Lucas xe^mar ätergifves ainnna 
wrttfa. Och ivritta synes vara besiagtadt med sachser- 
nes gewrit, skrift, bokstaf, som kommer af writan och 
i engelskan ännu heter to tvrite. Ja i tyskan finnas 
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riten och reisBen, säsom hos Ofcfried; In erdn tho — 
mit thetno finqar reiz, i jorden der — med fingret skref 
han. Angelsachserne kallade ordtyperne stäf: och detta 
uttryck finna vi pä det nyss anförda stället hos Lucas, 
serskildt gilladt i abboten JEIfrics sachsiska grammatica, 
vidfogad Somners lexicon. I paragrafen om bokstäfverne 
säger han oförtydbart: Littern is STÄF on Enqlisc, 

and is se laestn dael on hocum. Ordtyp heter pä en- 
geska stäf, och är minsta delen i boken. I pluralis säga 
de stafn, Häraf kallas grammatica sttefercsfde^ o. s. v. 

Intet tvifvel ar, att ju det tyska Buchstah är af 
samma art och uppkomst, liksom det engelska ordet, af 
ett beslägtadt, som betyder käpp. Svenskarne bibehålla 
ännu det ursprungliga siaf i ordet siafva. Några här¬ 
leda detta ord af käpp, emedan da gamla skulle ha 
skrifvit på balkar och stafvar. Men dä skulle icke be¬ 
nämningen hafva blifvit tillagd enstaka bokstäfver, utan 
hellre ät en hel skrift. Mera benägne aro vi för den 
gissning, att vära förfäder häntydt på de stafvar, af 
hvilka grekernas och romarnes s. k. kapitölbokstäfver 
(eller större alfabetet) nästan samllige synas sammansatta. 
Vi ha lånat detta frän Worm; ehuru han blott hänför 
det till nordens runor, dä anmärkningen likväl gälleV 
lika kraftigt om grekers och romares hokstäfver ur det 
större alfabetet, som tillika var det ursprungliga*). 

Om runskriftens upprinnelse 
af 

J. H. Bredsdorff. 

(Originalet utkom 1822 i fiöpenbamn ocli medilelns Iiär i 
sammandrag. Det citeras rj af Geijer och satlan af <le nyare, 
som i allmänhet följa tieii lärde Finn Ulagiiusen, hvars 
fantasi dock mer än eii gång förledt honom till de mest be¬ 
satta irrfärder, t. ex. i fråga om Runamo f se Wilt. Akad. 
Ilandl. XVI. 508) och om obelisken i Uulhwell (se Foin- 
nord. Ribl. II. 09). 

Om runornas ursprung Hro meningarne så delade, 
att, under det några påslå, att de varit komna i bruk. 

Detta föredrag hölls i Götlingska Vet. Societeten d. 4 
Juli 1707. Ett följande, hållet d. 10 Okl. s. å., ämna vi i 
i'.it sediiare häfte införa, Murray var svensk och finnes uiiitalad 
i Biogr. Kexicon IX. 199. 
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förr än Evander förde bokstafver till Italien*), antaga 
andra, att de äro uppfunne långt efter kristendomens in¬ 
förande i norden. Ar tiden, i hvilken de äro uppkomna, 
icke afgjord, sä är det ganska naturligt, att det ock kan 
vara tvifvelsamt, hvarifrän de leda sitt ursprung. Ätt 
antaga dem uppfunna tillfälligtvis, utan att något äldre 
alfabet skulle ha gifvit anledning dertill, blefve i alla fall 
den minst rimliga hypotesen. Men hvilket kändt alfabet 
skulle anses såsom källan till runalfabetet, derom ha 
skiljaktiga åsigter sökt gÖra sig gällande. Måhända isyn¬ 
nerhet för att häfda det en vördnadsvärd ålder härleder 
Worm det ifrån det hebreiska alfabetet, som man har 
ansett för det äldsta i verlden**). Vid undersökningen 
af hans grunder för denna mening finner man väl några 
enstaka likheter mellan de hebreiska bokstäfverna och 
runorna; men fÖr det mesta är öfverensstämmelsen så 
obetydlig och öfvergången så tvungen, att man lätt öfver- 
bevisas om origtigheten af hans hypotes. Åsigten för¬ 
lorar ännu mer i sannolikhet, när man betänker, att 
den nu brukliga formen af de hebreiska bokstäfverna är 
kaldeisk och af temiigen sent ursprung, då deremot de 
äldsta hebreiska bokstäfverna Jiktiade de feniciska och 
egentligen voro desamma, som man nu kallar samaritan- 
ska. Man kunde derför falla på att härleda runorna af 
dessa feniciska eller gammalhebreiska bokstafver; och då 
fenicerne handlade på norden, sä var det icke alldeles 
osannolikt, att de ock Iiade meddelat nordboarne sina 
bokstafver. Verkligen är vid några af bokstäfverna öf- 
verensstämmelscn icke alldeles obetydlig***]. Man kunde 
lätt förledas till att antaga dessa likheter såsom bevis fÖr 
en omedelbar slagtskap, om det ej funnes andra alfabe¬ 
ter, hvilkas likhet med runskriften ar ännu mer påfallande, 
och hvilka tillika kunna betraktas såsom mellanÖmkar 
mellan det feniciska och runalfabetet. 

Sådana alfabetor äro det grekiska och latinska, nem- 
ligen i deras äldsta form såsom uncialskrift, i hvilken 
de ock sjelfva hafva mest inbördes likhet. Dessas likhe t 
med runorna har icke Ueller undgått Worms uppmärk- 

*) Olaus Slagniis I. 56. •*) Liferatura Runica eap. 21. 
En saiiiinanställning dem finnes i ^'Sydskandina- 

vcrnis FörslfödsIorfiH” af Wieselgren, sid. 181. (tltg:s anm.) 
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samhet; men han förklarar den genom att härleda det 
grekiska och latinska alfabetet från det runska [Lit Rti~ 
nica^ cap. 22). Men hans mening kunna vi icke antaga 
utan att förkasta de gamles vitnesbörd, hvilka uttryckli¬ 
gen låta det latinska alfabetet komma ifrån Grekland och 
det grekiska ifrån Fenicien*). Och ville vi än icke taga 
detta i öfvervägande, så skulle dock alfabeternas invär¬ 
tes beskaffenhet göra det långt sannolikare, att runorna 
härstammade frän de grekiska och latinska bokstäfverna, 
än omvändt. 

Vid jemförelsen af dessa alfabeter finner man: 
1) att B, J och R i runskriften alldeles Öfverensstamma 
med de motsvarande bokstäfverna i det grekiska och 
latinska alfabetet eller i det latinska ensamt. 
2) att 1^, och blott deri äro skiljaktiga från ro- 
raarnes F, grekernas och begges T, att tvärstreckena 
äro sneda i stället för horizontela. 
3) att V\ nästan blott deri skiljer sig frän S, att det sed- 
nare är kroklinigt, det förra rätiinigt och kantadt; också 
har det mycken likhet med .2", då det blott har en streck 
mindre och de öfriga olika liggande. 
-1) att P är ganska likt det grekiska pä det när att 
den första strecken är lodrät och den andra kortare. 
3) att hela skilnaden mellan riinbokstäfverna y och \ 

(f^) samt de grekiska och romerska M och N bestå deri, 
att de sednare ha en lodrät streck på hvarje sida, de 
förra deremot blott en i midten. 

Skulle nu runalfabetet vara det äldsta och det gre¬ 
kiska ocI> latinska vara komna deraf, så insäge vi ej lätt 
grunderna till de skedda förandringarne. 

Deremot kan öfvergången från de klassiska alfabeterne 
till runan lätt förklaras af det i äldre tider i norden 
brukliga skrifsattet. Väl äro nemligen de fleste nu före¬ 
varande runminnesmärkena af sten; men det är kändt, 
att i allmänhet begagnades trä. Enhvar, som försökt 
skära i sådant, lärer ha funnit, att horizontela streck 
äro vanskliga att anbringa,, emedan de gä parallelt med 
träets ådror, och derföre icke heller blifva rätt tydliga, 
hvarfÖr man gerna undviker dem och i stallet brukar 
sneda streckar; 2) att perpendiculiera linicr äro allra 

Pliniui» Vill. 



]äUast att gÖra; 5) att kroklinier äro vanskliga, och 
att man derföre gerna väljer brutna i deras ställe; 4) 
att arbetet är något besvärligt, hvarföre man lätt kan 
vara benägen att skrifva en streck i stället för tvä. 

Af 1) inses, att F, r och T kunde bli j:^', och ^ 
af 2) förklaras, huru man kan få figuren i st. f. 
Af 5) gemensamt med 1) och 2) upplyses, huru man af 
S kunde få l/\. Väl finna vi kroklinier i B, R och p; 

men pä några inskrifter finnas dessa bokstäfver med 
brutna iinier. Intet hindrar oss frän alt antaga, att detta 
var den äldre formen och att man för prydlighetens skull 
äter gjort de brutna linierna till runda. Pä den i 4) an¬ 
märkta föreningen finnas exempel på inskrifter sä val 
med latinska bokstäfver, som med runor, nar nemiigen 
streckarne hörde till serskilda bokstäfver. Pä sådant 
sätt uppkom Mj m. fl. så väl som de många runska 
sammandragningar, som anföras i Worms Litt. Runica 
c. 23. Men detsamma kan man ock tanka sig skedt i 
en och samma bokstaf, såsorn att M blef till N tili 

Samma sparsamhet, som orsakade denna samman¬ 
dragning, kunde ock medföra, att man understundom 
bortkastade en del, t. ex. af ^ blef p\. 

Vi finna således, att de flesta runbokstäfverna kunna 
återföras till en form, hvarunder de helt och hållet kunna 
öfverensstämma, dels rned de grekiska, dels med de 
latinska bokstäfverne. Då nu det latinska alfabetet 
kommer af det grekiska, och kan betraktas såsom blott 
en variftet deraf, sä kunde man ock måhända liärleda 
runalfabetet af det grekiska ensamt. Några bafva funnit 
detta rimligt — mundtiigen !iar jag hört Rask yttra, 
att detta vore hans mening^) — och erinrat, att ^ kunde 
komma af det ^Eoliska digamma F, R af den grekiska 
form Pi som understundom förekommer med en rak 
streck utgående från midlen af bokstafven till höger, 
samt att p\ kunde härledas af ^ eller ock af Z; men 
digamma, som knapt någonsin varit allmänt öfver hela 
Grekland, hade, som det synes, aldrig bestämmelsen af 
F, utan blott af det beslägtade V, och formen P med 
den frän midten utgående strecken är bos grekerne säll¬ 
synt och öfverensstämmer ej sä mycket med runan 

*) Ucilaii Benzelius antog detta. anm,). 
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som det latinska R. Också att härleda runalfabetet af 
det latinska alfabetet ensamt skulle liafva betydliga svå¬ 
righeter, dä t' och så mycket afvika från de latinska 
formerna för samma bokstäfver. 

Rimligare bicfve det derföre att antaga, att det upp¬ 
stått genom sammanblandningen af grekiska och latinska 
bokstäfver. Men funne vi ett alfabet, i hvilket en så¬ 
dan sammanblandning af grekiska och latinska bokstäfver 
egde rum, — funne vi tillika, att detta alfabet biifvit 
begagnadt af ett folk, som vore beslägtadt med de gamle 
Skandinaverne, och som hade bibehållit någon förbin¬ 
delse med dem, så skulle vi lätt ledas till att förmoda 
slägtskap mellan detta alfabet och det riinska. Ett så¬ 
dant alfabet är det gothiska hos Ulfllas. Verkligen fin¬ 
ner man, vid jemförelsen af detta alfabet med runorna, 
bevis för deras inbördes slägtskap. 

För det första finna vi, att hvar runalfabetet öfver- 
ensstämmer med det grekiska, stämmer det gothiska lika¬ 
ledes öfverens med detta; och hvar det Öfverensstämmer 
mod det latinska, liknar det gothiska också det latinska, 

I runskriften befinnas sålunda och öfverens- 
stämma med de latinska bokstäfverna F och R; i gothiska 
alfabetet*) är förhållandet enahanda och man ser icke 
heller der de motsvarande grekiska figurerne ^ och -P- Der- 
emot befinnas runorna p och likna grekernas r och 
A, och i det gothiska alfabetet finna vi just ^ och 
men icke romarnes G och L. 

För det andra finnas tecken i hegge alfabeterna, 
som, ehuru de synas härstamma från de motsvarande 
grekiska och latinska bokstäfverna, dock afvika temligen 
mycket från dem, men deremot öfverensstämma med 
hvarandra inbördes. 

För det tredje finna vi i dessa tvenne alfabeter en 
bokstaf, gemensam för begge, hvilkeu under liknande 
form ej finnes i de klassiska alfabeterna. Vi mena ru¬ 
nan och den dermed nära öfverensstämmande gothiska 
bokstafven för samma ljud. 

•) Jfr fragmentet i sjunde bandet af Gråters Bragur, som 
anses vara skrifvet mellan 494 ocb 540, ocb således törmod- 

ligen år det äldsta vi egc. 
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SSdana öfverenssfämmelser synas ej kunna vara ett 
slumpens verk. Vi böra således antaga en serskildt 
slägtskap emelian runorna och gothernas alfabet, som är 
ännu närmare, än begges slägtskap med de klassiska. 
Denna kunde ettdera bestå deri, att runalfabetet komme 
af det gothiska, eller tvärtom, eller att de begge kom¬ 
me ifrån en gemensam källa. 

En gemensam källa, från hvilken begge alfabeterna 
kunde härledas, känna vi icke, med mindre det skulle 
vara det blandade grekiska och latinska alfabet, deri bland 
annat just förekomma R för P och F för men här- 
af förklaras ej ursprunget till de bokstafsfigurer, som 
begge hafva gemensamt, utan att de likna de grekiska 
och latinska. 

Att den gothiska skriften skulle komma af runskrif¬ 
ten är ej sannolikt dels till följd af den grund, som gjorde 
det osannolikare, att de grekiska och latinska bokstafver- 
ne komme af runorna, nemligen att öfvergängen frän 
till J’» frän ^ till T o. s, v. är vanskligare att för¬ 
klara än den motsatta. Härtill kommer fÖr öfrigt, att 
gotherne hade lägligare än skandinaverne till att lära känna 
de classiska alfabeterna, från hviika dock begge de andra 
alfabeterna först böra härledas. 

Väl är den omständighet tänkbar, att det gothiska 
alfabetet till en del kommit af det grekiska och latinska, 
men, för sä vidt som det öfverensstämmer med run¬ 
alfabetet, af detta; men då måste man antaga, att Ul- 
filas betjenat sig af trenne alfabeter till bildandet af sitt, 
hvilket synes orimligt, då två väl kunde vara tillräckliga. 
Ganska osannolikt blifver det vid betraktandet deraf, att 
vissa gothiska bokstäfvnr stå liksom midt emellan de 
motsvarande grekiska och runska. 

Det enda, som alltså återstår, är, att runskriften 
bör härledas frän den gothiska. Denna hypotes bar ock 
vanskligbeter, men hviika det icke synes omöjligt att af- 
lägsna. 

Först kan man saga, att några af runbokstäfverna 
sålunda afvika frän de motsvarande gothiska, att de sy¬ 
nas ej lätt kunna vara komna deraf, Detta giiiler i 
synnerhet om och Men om än dessa tre 

E9chenburg;s Handb. i klass, Litt, andra delen. 
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bokstäfver ej kunna härledas frän det gothiska alfabetet, 
sä bevisade detta dock intet angående de öfriga, då ju 
också i grekiska alfabetet finnas figurer, som ej kunna 
härledas ifrän det feniciska alfabetet, och ingen likväl 
nekar, att det grekiska alfabetet för öfrigt kommer af 
det feniciska. Huru nyssnämnda runor kunna ha upp¬ 
kommit, skall jag sedan visa; här vill jag blott anmär¬ 
ka, att, efter nordiska skrifsättet, kunde de gothiska 
tecknen för h och o icke lätt efterliknas utan att få för 
mycken likhet med några af de andra bokstäfverna, och 
att man derföre kan hafva valt tecken, som afvika mera 
än vanligt från dem, af hvilka de kommit. 

En annan grund för att icke antaga denna mening 
om runskriftens urspung skulle det vara, att den har 
kronologiska vanskligheter, Ulfilas, hvilken angifves 
såsom uppfinnare af dét gothiska alfabetet, lefde först 
vid är 370 af vär tidräkning; runorna deremot skulle 
vara införda i norden af Oden något före Kristus (Worm, 
c. 20 i slutet). Men jag vill härvid anmärka, alttiden, 
dä Oden (eller, om man antager flera, den siste Oden) 
kom till norden, är mycket obestämd, att Gebhardi sätter 
den i 3 århundradet och några ännu sednare. Antoge 
man, att Oden lefvat i slutet af 4 seklet, sä kunde man 
tro, att han hade fått bokstäfverna omedelbart af Ulfilas 
och ombildat dem efter nordboarnes behof. Men detta 
vilje vi ej påstå, då det icke behöfves. Det nämnes 
blott, att Oden medförde runor*), men icke, att det 
var just de runor, om hvilka här är frågan, dem, som 
finnas på de flesta runstenar, och som vi kunna läsa. 
De runor, han medförde, kunde ju vara af andra obe¬ 
kanta slag, af dem t. ex. som finnas pä stenen vid Leer- 
ager (Worm, Monumenta Danica, sid. 243) eller pä den 
vid Tune (a. st. sid. 478). Att icke efter Oden någon 
är omtalad, såsom den der infört våra runor, är icke 
så underligt; ty ännu i 7 seklet är ju nordiska histo¬ 
rien mycket dunkel och ofullständig. Knappast kan det 
bevisas af någon tillvarande runsten, att runskriftens in¬ 
förande är äldre, än vi antaga; ty de flesta af dem aro 
yngre än kristendomens införande i norden, och finnas 

Vi tillåta oss här anvisa till en anmärkning, förut gjord 

i »ndra häftet, sid. 4i, tredjenoten, ochs, 16. (Utg:8 anm.) 
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nägra från hedniska tiden, hvilkas ålder kunna bestäm¬ 
mas , sä är väl ingen af denj äldre än den öfver Harald 
Hildetand, från 8 seklet, hvars skrift är nästan utnött, 

”Runalfabetetet är mindre talrikt än det gothiska; 
det skall derföre vara det äldsta’*: denna invändning har 
jag hört, men tror den ej behöfva vidlyftigt svar. Det 
är naturligt, att man af det alfabet, man antager, ute- 
lemnar de bokstäfver, man icke Rnner nödvändiga; och 
dä grekerna först fingo de feniciska bokstäfverna, som 
då förmodligen redan voro 22 till antalet, antogo de blott 
16 af dem (PJinius VIL 56). ”Dock skulle man ej vän¬ 
ta, att nordboerne skulle låta sig nöja med en figur t, 
ex. för D och T, fÖr G och K, för P och B, ifall det funnits 
serskilda figurer för detn i det alfabet, de antogo.” Det 
skulle de förmodligen icke heller ha gjort, om de ej 
med sitt ofullkomliga skrifsatt hade varit nästan tvungna 
dertill. De kunde blott bruka mycket enkla tecken och 
derför också blott få. Det var dem måhända svårt med 
deras första skrifsatt att tillräckligt skilja K från B och 
R*l, E frän ^ o. s. v., och de valde derför den ut¬ 
vägen att bruka ett och samma tecken för bokstäfver, som 
hade liknande ljud. Dessutom: hvem vet; om det icke 
är rigtigt, hvad någon, jag tror Ihre, antager, att ru¬ 
norna först blifvit brukade i Tyskland, i en af de nej¬ 
der, der man gör liten eller ingen skilnad i uttalet mellan 
B och P, D och T, G och K. 

Utom de gothiska bokstäfverna likna äfven de i 
Worms Lit. Run. s. k. Normanniska runorna de skan¬ 
dinaviska. Äfven i Hickesii Thesaurus anföras flera alfa¬ 
beter deraf, under skilda namn och med några förändrin¬ 
gar. Väl låg runalfabetet till grund fÖr dessa, hvartill 
man fogat några andra figurer af egen uppfinning. 

Äfven några andra alfabeter förete vid en flygtig 
blick mycken likhet med runalfabetet. Sådana äro de 
etruriska och celtiberiska**). Men vid närmare betrak¬ 
tande finnes, dels att likheten är oväsendtlig, helst de 
figurer, som likna hvarandra, ha olika betydelse, dels 

^ I Worms Lit. Run. c. 2C sages, att D i äldsta tidcrne 
såg så ut: K. 

Jfp ’’SydskandinaTikns Förslfödslorätt” af Wiesclgren, 
sid, 181, (^IJlgrs anm.). 
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att likheten, der den ar vasondtiig, dock är mindre än 
med de alfabeter, vi förut omtalat, och i alla fall kan 
förklaras af de omtalda alfabetornas slägtskap med det 
feniciska, grekiska och latinska. 

Om Isländarncs liisloriska literatur 
af 

Runs’^), 

Afsigten med det följande är förnämligast att upp¬ 
visa förhållandet mellan Isländarnes historiska arbeten 
och deras myter: vi inskränka våra anmärkningar blott 
till det allmänna, utan att djupare inlåta oss i det en¬ 
skilda eller i literära undersökningar. Det var naturligt 
att sedan kristendomen bland Isländarne uppväckt ett 
sinne för det vetenskapliga, historien om deras land och 
deras förfader skulle synnerligen intressera dem, och att 
det måste smickra deras fosterlandskänsla att sätta sin 
historia i förbindelse med de folk och hjeltar, hvilkas 
bedrifter genom så stora skalder och historieförfattare 
blifvit förherrligade. De företogo sig att uppteckna sin 
historia, och begagnade sig der vid af modersmålet: dels 
efter deras första lärares, Angclsacbsarnes, exempel, 
hvilka redan längre tid i skrift brukat sitt lands språk, 
dels emedan äfven bos klerus bekantskapen med det 
latinska språket ej var särdeles stor: härtill kommer att 
de fieste isländske andligo antingen voro infödde eller 
Engelsmän och Norskar, och icke såsom i andra länder 
Italienare och Fransmän: man finner således att öfverallt, 
der ingen fremmande och mera bildad klerus fanns, lan¬ 
dets språk blef tidigare till skrift begagnadt, såsom t. ex. 
i Ryssland. Men vid historiens nedskrifvande uppstod 
till dess skada en mängd utsirningar osli interpolationer 
m. m. Afskrifvaren kunde äfven göra tillägg, och ansåg 
sig dertill berättigad: man finner detta hos Nestor, och 
äfven Isländarnes historiska arbeten, t. ex. Snorres, hafva 

*) Aled denna artikel liafve vi fullständigt: meddelat Uuhs’ 
ai-bcte ”Dic Edda,’* Föregående afdciningar deraf finnas i Iläft. 

2; 5 och 4, 

2 
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af sednare kopister blifvit utvidgade med ogrundade och 
fabelaktiga tillsatser*) Isynnerhet utniarka Isländarne 
sig genom sin srnak for genealogier, ty for att få dessa 
fullständiga, skapa de slägtregister, som sträcka sig ända 
upp till menniskoslägtets vagga: det fanns pä Island in¬ 
gen förnämligare man, som icke kunde uppräkna sina 
förfäder ända till Noach och Adam: denna böjelse måste 
de likaledes hafva lånat frän Angelsachsarne, ty i de 
öfriga nordiska länderna var denna vurm att bilda gene¬ 
alogier, icke blott vida mindra allmän, utan flera gamla 
isländska slägtregister öfverensstUmma dessutom namn 
för namn med de angelsachsiska; Angelsachsarne hafva 
frän Britlerne bekommit denna böjelse att genealogisera, 
hvilken måhända hos intet folk gått så vida som hos 
detta; de hade en egen klass af barder, Arwydsweirds 
eller härolder, hvilka skulle uppspåra deras mera berömda 
förfäder eller ansedda sliigtingar, och uppdraga furstars 
och ädlingars stamtaflor ända till Bel, till iEncas, ja till 
sjelfva Adam.**) 

Isländarnes historiska arbeten behandla dels frera- 
mande länders historia, isynnerhet deras med hvilka de 
stodo i förbindelse, såsom Norges, Orkneyöarnes, dels 
och förnämligast afse de deras egen ö; de framställa 
dennes historia såväl i allmänhet, som serskilda momen¬ 
ter deraf, t. ex. kyrkohistorien; isynnerhet gifves det en 
mängd lefvernesbeskrifningar Öfver enskilda personer, dem 
man anser fÖr historiska; redan af denna inskränkta sfer 
följer, att framställningen icke kan utmärka sig genom 
någon särdeles mångfald, och att de isländska historie- 
författarne lemna den allmänna historien en blott ringa 
och sparsam belysning, deras aflägsenhet gjorde det fÖr 
dem dessutom omöjligt att blifva noggrant och fullstän¬ 
digt bekanta med tilldragelserna i den öfriga verlden, 
med hvilken de blott stodo i tillfällig beröring. Kärleken för 
historien och sagan var nu en gäng väckt och lifiig; det 
var derföre ej underligt att de, för att tillfredsställa denna 
böjelse, svärmade öfver pä diktningens obegränsade om¬ 
råde, der verkligheten öfvergaf dem. I allmänhet får 
man, vid närmare betraktelse af det sätt, hvarpå me- 

Torfceus i ett bref till Sperling, Torfiieana 14«>. 
Edw. Jones relicks. 30. 
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deltidens skriftställare förforo, icke vara sä särdeles nog¬ 
räknad med den historiska sanningen i deras berättelser, 
synnerligen fiir de tider, som från deras samtid voro 
mer aflägsna; härpå lade de icke heller någon vigt i följd 
af deras obestämda äsigter om historiens ändamål och 
deras fullkomliga brist på historisk kritik; en konjektur, 
som de lilläfventyrs hemtat från en etymologisk härled¬ 
ning, utgifva de för visshet, en enstaka saga sätta de 
i ett bestämdt sammanhang och pä en bestämd tid, en 
händelse som intresserat dem, infläta de i sin historia, 
om den äfven tilldragit sig i ett helt annat land o. s. v, 
Hieronyuius Campanella uppställer till och med den re¬ 
geln, att det är tillåtet att med skämt och fabler ut¬ 
smycka en i sig sjelf torr och mager historia. Denna 
lust för uppdiktningar och utsmyckningar herrskar i de 
på landets språk alTattade skrifterna vida allmännare, än 
i de latinska krönikorna, hvilka äro mycket enklare; 
man ansiig sig genom dem åstadkomma en större effekt, 
emedan de voro bestämda för folket, och det var na¬ 
turligt att ett framställningssätt med antydan om tvifvel 
skulle ganska mycket hafva skadat den åsyftade verkan, 
såsom exempel må bland annat de platttyska Sachsarnes 
krönikor tjena, hvilka förtälja de mest absurda sagor 
med alldeles samma tillförlitlighet som Snorre och andra 
gamla isländska krönikeskrifvare. 

Hela den gamla norska liistoricn före Harald Hår- 
fagers tid är en fullkomligt grundlös dikt, och den är 
lika sä litet grundad på någon gammalfolktradition, som 
största delen af de mytiska berättelserna: sjelf va Snorre 
känner intet om de gamla norska berättelser, dem andra 
författare hopspunnit, och hvilka den förträfflige Torfaeus 
samlat och sä skarpsinnigt ä alla sidor belyst; först efter 
Snorres tid måste de hafva uppstått, ty det vore i annat 
fall märkvärdigt, att denne icke börjat med svenska hi¬ 
storien, och icke heller anfört något om Fornjother, 
om Nor och Gor, Heiter och Beiter, eller om de Öfriga 
fablerne: sannolikt hade Sveriges historia blifvit tidigare 
hopdiktad, ty författarne valde med afsigt denna aflägsna 
skådeplats emedan fantasien här hade friare spelrum. 
Man har visserligen sökt att äfven för de äldre tiderna 
rättfärdiga de s. k. isländska sagornas auktoritet, men 
alit hvad man till deras försvar anfört, stödjer sig på 
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ganska osäkra grunder, ocli man kan mcdgifva alla dessa 
utan alt det i minsta mon l>lir bevisadt, som de skulle 
bevisa. All historia, som icke genom skrift bevarats, 
in5ste vara ytterst torftig och ofullständig; att do nor¬ 
diska folken fdre den kristna tiden voro fullkomligt obe¬ 
kanta med den egentliga skrifkonsten, säsom ett medel 
att förvara hågkomster, är afgjordt, och medgifves äfven 
af de nordiske antiquitetsforskarne, hvilka icke bortskänka 
en bårsmon af deras fosterlands ära. Traditionen 
återstår således såsom den enda kunskapskällan, och för 
aU höja dess anseende, antager man att den genom 
sånger blifvit fixerad ocli bibehållen. Vi vilja icke obe- 
tingadt förkasta traditionens värde, men den är alltid i 
högsta grad otillförlitlig, emedan ingen kan gå i borgen 
för dess äkthet eller upplysa om dess ursprung; den är 
utsatt för oupphörliga inblandningar och omgestaltningar, 
och otaliga exempel bevisa att till och med åsigter och 
meningar hos ett folk iitbredt sig, hvilka fortfarit och 
efter flera är framträdt såsom tradition och folksaga; alla 
kriterier för dess pröfning saknas, och ändtligen upphör 
den blott allt för snart; ingen tradition fortvarar under 
flera århundraden, utan att vara i skrift uppfattad. AU 
historia, som blolt angifver traditionen såsom sin källa, 
än derföre enligt sin natur i högsta grad vacklande, osä- 
och tvifvehinderkastad. Icke heller vinnes mycket getiom 
att anse den fixerad i sångerna; ty för det första upp¬ 
lyses det obestridligt genom betraktandet af all äkta folk¬ 
poesi, att sångerna lika så hastigt försvinna, som de upp¬ 
kommit, och att dc aldrig fortlefva någon längre tid, 
ty såsom folkpoesien alstrar sig ständigt till nyes, sä un¬ 
danträngas dess äldre skapelser alltid af nyare. För det 
andra är antagandet, att vid sidan af sångerna ännu fort- 
lefver en förklarande tradition, både i sig sjelft högst 
orimligt, ocli bekräftas icke heller pä något vis af erfa¬ 
renheten; ett motsatt förhållande låter sig deremot myc¬ 
ket oftare uppvisa, att neniligeu för en sängs förklarande 
en historia blifvit sednare uppfunnen, för att ådagalägga 
sammanhanget. Hvem går för det tredje i borgen der- 
för att en viss sång besjunger en verkligen passerad hän¬ 
delse, och alt den icke måhända innehaller en blott dik¬ 
tad? Låter väl i allmänhet ett historiskt ämne behandla 
sig på samma gäng poetiskt ocii troget? För det 



fjerde aro de isliindska sängorna aiJtfdr ringa, för alt bevisa 
nSgot för de tider, hviika man genom dem vill hafva be¬ 
lysta; isynnerhet äro de egentligt historiska sångernas 
ålder och ursprung irobleinatiska: hos dem trälVur man 
äfvcn den omständig leten, alt mestadels förfaU;>rne äro 
nämngifne, livilket i afsecnde på andra sånger, som iiil 
alla delar äro bibehållna, annars aldrig är fallet; detta 
strider också alldeles mot mluren af den egentliga folk- 
pocfeien, der sångerna väl utbreda sig och forticfva nå¬ 
gon tid, men författarnes namn omhöljas af glömskans 
mörker. 

Omisskänneligt är det, att do nordiske liislorieför- 
fatlarnes närmaste ändamål var, icke att undervisa, utan 
att underhålla; till och med de bäste bland dom lado sig 
derföre mindre vinning om att utleta hvad som verkligen 
hade passerat, än att samla hvad som skulle hafva pas¬ 
serat. Berättelser, som cn gång voro i omlopp, infördo 
de, utan att närmare pröfva om de voro sanna eller upp¬ 
diktade, och lät det sig göra, att genom vändningar och 
omklädningar göra dern mera rot-mde och interossanta, 
su hlef icke heller sådant uraktlåtet. Det förstås likväl 
att man vid detta förfaraiule icke alltid får lörutsäita, 
att de med afsigt framställde falska föregilvanden. Det 
uppkom ur den äsigt, sotn historicförfaltarne hade on» 
saken, ocli det sjntcs dem ])assando för att liilfredsställa 
nyfikenheten och för att tjena till tklsfördrif; livad de 
förtälja måste derföre verkligen af dem blifvit trodt, eller 
åtminstone haft någon troviirdig persons auktoritet; Snorre 
har häröfver ett märkvärdigt yttrande i historien om 
Harald Härdräde*): ”många af hans bedrifter äro icke 
bcskrifria; delta kommer af vår ovissliet, och för det an¬ 
dra, emedan vi icke vilja i ItÖckerna infora obestyrkta 
sagor, eliuruväl vi hafva hört mycket mera förtäljas, 
och det synes oss bättre, att man hädanefter tillägger 
något, än att man måste borttaga något.” Sä myckel 
nu ä den éna sidon detta Snorres vttrande bekräftar det 

L. 50 S. 96 ed. Havn. IVär jag Iiu änyo betraktar detU 
ställe, falla mig följande ord i iVgoiirn, IniJha intyga dcii is- 
läiidska sbaldckonslcns inskräiililhct: ”Uaiis hisloria hmUr till 
etörsta dolen af sånger, dom lian oeli lians suncr crliöllo af det 
isländska folket T kvarförc kun också var dettas stora gyn¬ 

nare. ») 
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historiska värdet, sä får man likväl icko tillägga detsam¬ 
ma för stor betydelse: äfven Snorre var tillfreds, om 
han hade en tradition framför sig, som för dess ålder, 
för dens anseende, som meddelat honom den, eller af 
andra skäl tycktes honom äga någon auktoritet, och han 
ansåg sig berättigad att upptaga den, utan att särdeles 
bekymra sig om dess beskaffenhet. I hvad som skall 
hafva tilldragit sig mellan de nordiska regenterne och 
andra länders heherrskare, förekomma origtiga uppgifter, 
hviika tydligen bevisa huru otillförlitlig traditionen kan 
vara i afseende pä nyare tider och händelser, hviika 
ligga Iielt nära; man tillegnade sig gerna hvarje drag, som 
kunde försköna framställningen och göra den mera intres¬ 
sant: utan betänkande tiliskref man sina furstar och 
bjeitar fremmande bedrifter. 1 och fÖr sig är det väl 
möjligt, att en liändelse ofta tilldragit sig på ett likartadt 
sätt: det visar, säger en historieskrifvare*), en ringa 
erfarenhet inom historien, att af tvenne tilldragelser för¬ 
neka den ena, emedan i ett annat land och århundrade 
en annan varit likartad med denne. Men en helt annan 
sak är, om vi taga de krönikeskrifvares manér i 
betraktande, hviika finna ett nöje uti att lämpa vissa 
berättelser pä sitt land, att likheterna för ofta inträda, 
eller alt de likartade händelserna äro i sä hög grad in¬ 
dividuella, att de svårligen kunna hafva tilldragit sig pä 
fullkomligt samma sätt; sS är, för att blott anföra ett 
exempel, Sigurd Jerusalemsfararens historia, så vidt den 
hos Snorre förekommer, öfverallt med origtiga och lå¬ 
nade drag genomväfd: hvem skall t, ex. tro det före- 
gifvandet, att konung Sigurd gjorde hertig Roger af Si¬ 
cilien till konung, hvilken, som bekant ar, först långt 
sednare erhöll af påfven den konungsliga värdigheten? 
Om närvaron af en norsk konung i Jerusalem underrät¬ 
tar oss detta konungarikes historieförfattare; men om 
hans färd till Constantinopel finnes ej den ringaste un¬ 
derrättelse; det mottagande han skall hafva rÖnt vid Ä- 
lexii hof, är så ståtligt och väckte ett så stort uppseende 
att det är obegripligt huru Anna Gomnena, såväl som 
de andra författarne, icke hafva ett ord att säga derom; 
omständigheterna vid hans vistelse derstädes äro alldeles 

Joå. T, niiiller Schwcizer-Geficliiclilc 1. GU, äldre uppl. 
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desamma, som hertig Roberts af Normandie. Folket 
omtalar, säger Snorre, att . konungen lät sko sin häst 
med guld, innan han red in i staden; det var sä tilistäldt 
att den ena hästskon mäste under vägen lossna, och in¬ 
gen af hans folk skulle ge akt derpä. Detsamma berät¬ 
tar med nästan lika ord en gammal fransysk krönikeskrif- 
vare om hertig Robert*); ”et å Tentrée de la ville, oii 
rempereur estoit, il fist ferrer une mulle, que on ku 
menoit apres lui de quatres fers de fin or, et deffendi a 
tout ses gens que si la mTiIle se deflbroit (deferroit) que 
nul ne redrecast le fer.” Afven historien om valnötter- 

♦ 

na, af hvilka, enligt Snorre, Sigurd betjente sig att elda 
med, emedan kejsaren förbjudit att sälja ved ät honom, 
förekommer i denna gamla fransyska krönika. Ville man 
på detta sätt kritiskt belysa hela Snorre — för den inre 
kritiken öfver densamme är hittils ganska litet gjordt —, 
sä skulle man kunna uppvisa ganska många exempel på 
denna böjelse att tillegna norden fremmande historier, 
samt upptäcka en mängd motsägelser och misstag, hvilka 
det är möjligt att med bestämdhet berigtiga. 

En stor mängd sagor, som synns hafva en historisk 
tendens, och till och med äga en viss lärd anstrykning, 
äro ej annat än nyare dikter; jag vill blott erinra om 
Kembresagan, hvilken en svensk hade hopsatt, för att 
bevisa Cirabrernes uttågande från hans fädernesland: Lan- 
gebek säger derom i ett bref till Lagerbring följande, 
hvilket äfven i många andra fall finner sin tillämpning**^): 
”Jag vill äfven antaga att stycket är skrifvet på isländ¬ 
ska och kunde vara något» gammalt, men det kan likväl 
svårligen vara något annat, än en roman eller en kom¬ 
pilation ur romerska författare, af hvilka båda slag vi 
ännu hafva ett ganska stort antal, och med hvilkas för¬ 
fattande isländarne fordona roade sig under sina länga 
vintrar; vi uppskatta dem icke synnerligt, utom för det 
gamla språkets skull. Isländarne äro ett alltför ungt 
folk, för att om tilldragelserna under så gamla tider skrifva 
något tillförlitligt; att de skulle hafva följt någon sam¬ 
tida historieskrifvare, har man svårt att tro.” — Spå- 

ReceuU des liistoriens Jes Gaulcs et de la France. T. X. 
8. 527. 

Langcbckiana. Ved R. IVytrup. KjöbenL. 1794. s. 528. 
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ren efter uppdiktningarnc äro visserligen i andra stycken, 
såsom t. ex. i Egilssagan, i Niala och andra, mindre i 
ögonen fallande; men man läse denna berättelse, och man 
«ka]l hlifva öfvertygad, att den är likaså väl en roman, 
som sagorna om Ämlelb, om Herraud och Bosi, och o- 
taliga andra; det betyder ingenting att den synes hvila 
pä en historisk grund, att skådeplatsen är ett bestämdt 
angifvet land, och att sången sammanknutit sig liksom 
vid säkra fakta; mera trädande kan man ej dömma öf- 
ver dessa saker, än Buttman gjort i följande ord: '*Alt 
tillvägabringa en historia på det sällsamma sätt, hvaraf 
många betjenat sig, i det de ur fabclaktiga berättelser 
ulstryka eller ombilda blott de otroliga och öfvcrnaturliga 
omständigheterna, och, bland hvarandra motsägande fakta, 
dem som synas bäst kunna umbäras; vid ett sådant för¬ 
farande, säger jag, förlorar otvilaktigt fabeln, under det 
historien glädjer sig åt den lyckligaste plats och en sann 
oskuld. Men hvar finnes den roman, hvilken om den 
lösryckt ur sitt literära sammanhang, en gång skulle 
komrna till eftcrverlden, icke blcfve på denna väg den 
strängaste historia? Inför den sanna historiska kritiken 
hör hvarje del af gammal tradition, sorn genom beskaf¬ 
fenheten af sitt föredrag, genom gestaltningen af sina 
fakta, genom de tider och den omgifning, hvari den 
framträder, är fabellik, helt och hållet till mytologiens 
område, till och med vid äfventyr att förlora något 
verkligt historiskt som vid diktandet kunde hafva begag¬ 
nats. men som icke videre kan med säkerhet frånskiljas.”*) 

Afsiglen med dessa anmärkningar är på intet vis 
att rentaf underkänna de isländske historieförfattarncs 
värde, utan blott alt framhålla deras egentliga beskaffen¬ 
het ocli (ien deraf nödiga försigtiglieten vid deras 
begagnande; redan härigenom skall deras för höga 
uppskattande, isynnerhet på bekostnad af vida bättre 
krönikeskrifvare, dom maii för deras torra nykterhet 
eftersatt dessa, biifva förebygdt. Historikern måste så 
långt han förmår fullfölja hvarje spår, som erbjuder sig 
lör honom; men han får aldrig ur allmänna äsigter och 
gissningar ersätta bristen på bestämdare upplysningar, ej 

'*') Uebev den Mytlios der Siindflntb. Tii den Musen, diie 
uorddeutscLc Zcitscbrift. Beil. IGll. l, 52. 



25 

liellor lägga urkundernas uppgifter ä sido till fromma 
för nSgot system; lian fär väl icke försmå någon källa, 
som lofvar honom någon upplysning, men lian får heller 
icke, för att bestyrka sina åsigter, tillägga densamma 
en större betydelse, än henne tillkommer, eller enligt 
hennes yttre beskaffenhet, ursprung o. s. v, kan till¬ 
komma henne. 

as fo same opUes grnss is not green but red, ale not 
brown biit green, cnmsoii, claret .Tnd mud are very nearly 
alibc, so many persons contempUte bistorical incidents w'itb 
a wbimsica! singularity of pcrceptioii aud belief. 

Sii, Tcrker (history of the Anglosaxons)* 

Skandinaviska halföns fysiska keskaffen- 

hcl i äldre och nyare tider 
af 

Nilsson. 

(Uti den i fjol ulliomna omarbclade upplagan af Skandt^ 
navisJz Fauna föreliommcr ålsbiJligt, som ej bör förbises af 
bäfdlorskarcn; bv^arpå såsom exempel bari nämnas dcii i.anti- 
(juarisbt bäiiscende högst iiitrcssaiila ocb upplysande artikeln 
om Bos Vrus ocb Bos Bison ^ sid. 557 II. Ilär kunna ti dock 
endast Icmn.a rum för de allmännare resultalerna af Ur IVilssoRS 
forskning, bvilka icke böra Jeiitnas utan afseende af dem, som 
önska en fullständig ufverslgt af nordens äldre historia. I nu* 
got sammandragen framställning meddela vi således bär ne¬ 
danstående, ifrigt cftcriänglande Ilr IV:s ullofvade större verk: 
Sverige ock dess innebyggare före den historiska iiden). 

Skaparen har, ät hvarje art af lefvande varelser, 
till boningsplats anvisat en viss trakt af jorden, efter 
livars naturbeskaffenhet doss organisation är afpassad. 
Häraf blir en följd, att om klimatiska förbällanden eller 
jordytans beskaffenhet, under tidernas längd, uti ett visst 
land ändras, sä ändras äfven dess Flora och Fauna; som¬ 
liga naturalster utdö oeh andra, hvilkas organisation är 
afpassad efter de ändrade naturförhäliandena, inkomma 
småningom i stället. Häraf händer oftast att den utdöda 
Faunan i hvarje land antyder andra naturförhållanden, 
än den lefvande. Skandinaviens ännu lefvande, äfven som 
dess jwsUUluviuna Fauna ^ ur här i landet af en jem- 
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förelsevis ny dato. Det finnes få länder pä jorden, som 
mera tydligt än Nordens halfö visa livarifrän de erhållit 
sin Fauna och huru den med inträffade stora landförän¬ 
dringar äfven småningom förändrats. 

Från nordligaste stranden af Finska viken vid Tor- 
neä, 66:te nordliga breddgraden, och upp till Waranger- 
fjorden nära 70:de, på en sträcka af omkring 50 Sv. 
mil, är hallon landfast genom Finska Lappland och Fin¬ 
land med den gamla verldens stora Kontinent; för öfrigt 
är den på alla sidor omgifven af haf. Det är just dessa 
begge omständigheter, att endast i den högre Norden 
vara landfast och i södern omgifven af haf, som utöfva 
ett stort inflytande på beskaffenheten af dess Fanna, 
Hvad Halföns yta beträffar, sä utgör den i allmänhet 
ett bergigt och skogigt land, och hufvudmassan af dess 
berg och fasta jo^rdgrund beslår af gneisartad granit. Åf- 
ven utgöres en del af landets yta af flolägriga, fordom 
så kallade ''Ofvergångsherg”, som innehålla en mängd or¬ 
ganiska alster, isynnerhet Skaldjur, hvilka samtliga for¬ 
dom lefvat i Oceanen, i hvars fordna bottenfällningar, 
nu mera lyftade till en betydlig höjd Öfver hafsytan, de 
i förstenadt skick finnas inbäddade. 1 sÖdra trakterna 
af landet förekomma dessutom fläcktals annu yngre berg¬ 
bildningar eller fordom så kallade ”Flötsberg”, alla inne¬ 
slutande qvarlefvor af organiska alster, af hvilka somliga 
lefvat på landet, andra i sött vatten, och andra i hafvet. 

Norska Fjällryggen sluttar långsamt åt Öster 
och är vida brantare åt vester. Nästan vinkelrätt från 
Fjällryggen nedgå öfver landet talrika bergåsar från nord- 
vest till sydost; mellan dessa sidoåsar ligga mer eller 
mindre öppna dalar, i hvilke de från fjällen nedstörtande 
vatten söka sitt lopp mot hafvet. Denna rigtning af 
sidoäsarne och deras dalar skönjes till och med i landets 
från fjällryggen mest aflägsna landskap, Skåne, der man 
finner samma rigtning från nordvest till sydost icke blott 
i de fä granitåsar som der träffas, utan merendels äfven 
i de mindre bergspallar, som der framstå ur jorden. Äf¬ 
ven dessa äro således i ett bestämdt samband med den 
stora fjällryggen, från hvilken också de som sidoåsar ut¬ 
gå. — Redan deraf att den Skandinaviska Halfön har 
en utsträckning af mer än 15 breddgrader från S. åt N., 
kunna vi sluta till den mångfaldigt olika bcskaffcnlicten 
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af dess Faunas alster, ocli för denna slutsats fä vi yt¬ 
terligare stöd, då vi betrakta jordytans täta omvexlingar 
af öppna slätter, djupa skogar, sandiga fält, stela berg 
och, i den högre Norden, snöbetäckta fjäll. Isynnerhet 
dessa sistnämnda måste iitöfva ett stort inflytande på 
förbredningen af Nordens organiska alster, helst hvarje 
art af dessa har stammhåll på ett bcstämdt afständ från 
den ständigt liggande snön. Dä vi vilja indela regionerna 
för de skiljda djur- och växtarter, som finnas pä vår 
HalfÖ, sä erhålla vi den säkraste indelningsgrund, om vi 
utgå frän de snötäckta fjälltopparna i Norden och ned¬ 
stiga derifrän ät de lägre liggande trakterna, samt vidare 
följa denna rigtning ät söder, ända till Halföns sydspets. 
Vi^ skola då erfara, att vissa arter af djur, liksom af 
växter, endast förekomma i den högsta regionen bland 
de ständigt liggande snödrifvorna, samt att andra djur 
och växter förekomma i de frän snÖregionen mer och 
mer aflägsna trakterna; och samma förhållande eger rum 
antingen vi indela regionerna i vertikal eller horisontel 
rigtning, med den skilnad, att regionerna i den sednare 
äro långt bredare an i den förra*). Vi indela vår Skan¬ 
dinaviska Nord i följande regioner för växter och djur**). 

1) Snöreffionen: denna sträcker sig frän de högsta 
snöfjällens toppar ned till den första busken. I denna 
region förekomma åtskilliga lichener och mossor, och af 
phanerogamerna nästan blott några isväxter. Af Dägg¬ 
djur träfTas i denna region: Gnlo horealis, Canis Lago- 
pus, Lepus borealis, Cervus Tarandns och 3histela 
vxdgaris**'^). 

2) Vide- och Björkregionen; här förekomma eller 
hit uppstiga: Lemmns Norvegicus^ —• rutih^s^ — rnfo- 
caxius^ — agrestis^ Canis Vtdpes, — Lupus^ Ursus 

Det är klart att denna fördelning endast göller för hög¬ 
sommaren; mot vintren vidgar sig snöregionen löngre ned och 
med den flytta djuren och foglarna mer eller mindre langt ned 
från högfjällen. 

jemför Skandinavisk Fauna, Foglarna^ I. Band. sid, 
XVI. och n. B. sid. 104. 

Ilär är blott fråga om hvarje arts öfra eller norra granns ; 
de här uppräknade djurarternas nedra gräns ligger mycket o- 
lika ät söder t. ex. Gulo horealis lemnar sällar fjälltrakterna^ 
Mustcla vulnaris deremot förekommer ända ned i det svdliga- 
slc Skåne. 
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Ah'cloSi Mnstcla ISrtninca^ Sorex vxilgaris^ —pygmccuB 
ocli Vesperlilio horeulis. 

5) iSm^rskogcns-region; upp uti denna gä : J^esyev- 
tilio auritiis-^ — murinus (7) Sorcx fodiens^ Fvlis Lxjnx^ 
Martes sylvestvis, Litlra vnhjnris^ Mtis sylvnlicits^ — 
Luscidiis (?)j Lemviiis amyhibius, —7nedhtSy —gfare- 

olns, — scliisticolor; Scinvus vulyaris^ Cervus Alccs 
och C. Elayhus. 

4) Ehexis rc^iou (räknas frän den trakt i Norden, 
der eken börjar utgöra skogj; Eespertilio JSocitda, Eri 
7i(iceits exit^opcexis^ Ifhts ItalUts (7)y Lcpus caneseeus; 
Ifftistcla Pntorius; Melcs Haxus. 

3) Bolens region: EcsperdUo BarhnsteUus; Talpn 
curnpcea; Myoxns avellanarms ^ Cervus Capreohis, 

G) Svarta MnlbUrslriidets region'^) eller Shhic: 
Här Unnas fossila: Sus Scrofa ferus, (Jrsns (spelicus 
Castor Fiber, Cervus Tarandus (den södra racen\ Bos 
tirus, — fronlosus, longifrons, och Bison, 

Om vi betrakta denna öfvcrsigt af Skandinaviska 
Hatföns, i sina regioner frän norr ät söder, iördella 
Diiggdjurs-Fauna, och tillika kasta en blick pä llalföns 
karta, sä varseblifva vi genast att en stor del af de Dägg¬ 
djur, som finnas här i landet, icke pä längt när iivar- 
ken nu gä eller någonsin kunnat gå sä högt upp i nor¬ 
den, att de kunnat inkomma pä halfön öfver det land, 
som ligger mellan Bottenviken och Warangerfjorden. 
Till denna afdelning höra åtminstone alla do djurarter, 
som äro uppräknade under inomentcrne 4, 2> och 6. 
Ingen enda af dessa har kunnat inkomma pä Skandina¬ 
viska Iialföri norr om Torneä; alla synas hafva inkom¬ 
mit frän söder. Och livad som bevisar, att de verkli¬ 
gen pä denna väg inkommit, är det faktum att de alla 
samtliga förekomma i nännasie land sÖder om Scandi- 

7iavi€7i, antingen Jefvandc eller fossila; mch ingen enda 
iörekoinmcr i nägot längre ät norr liggande land. Såle¬ 
des kunna vi såsom fullkomligt säkert antaga, att ätuiin- 
stone denna dei af Skandinaviens Dägg^ijursfaimn hit in¬ 
kommit från söder. Men huru hafva de inktmiiftit? Pä 
livad sätt ha do kunnat anlända från den Germaniska 

NB. Der delta bär mogen frukt t. cx. i Sk^ne och pu 
Borukolm. 
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Kontinenten till tlen Skandinaviska Halfön? Det är en 
fräga, som livarje tänkande säkert gör sig, dä han be¬ 
sinnar att landet är omgifvet af ott sä bredt baf, alt 
de alis icke bafva kunnat simma deröfver. För somliga 
af dem kunde man måhända i nödfall antaga, att de un¬ 
der vintern gätt öfver pä isen; men detta låter icke 
tänka sig för alla, minst för Mullvaden^ eller fÖr dem 
som ligga i hide cller sömn under den kalla årstiden: 
Björnen, Igelkotten, Gräflingen, liasselmuscn. Redan 
af dessa zoologiska data tvingas vi antaga, att södra 
Skflne fordom varit landfast med norra Tyskland, Detta 
är det enda sätt, hvarpå vi kunna förklara nämde zoo¬ 
logiska fenomener, på hvilka man först i senare åren 
blifvit rätt uppmärksam. Det har nemligen med full¬ 
komlig visshet blifvit ädagalagdt, alt Skandinaviens jord¬ 
yta — lika som flera, om ej de flesta länder på jor¬ 
den — är stadd i en jemn rörelse, eluirii denna sker 
säj småningom, att den för stunden är omärkbar och 
blott under längre tidsperioder kan varseblifvas. Den 
beslår dernti att, om vi antaga hafsytan som ett jemnt 
och stillastående plan, så finna vi att, i förhållande till 
detta plan, de norra trakterna af Skandinaviska vallen 
liöja sig, de södra sänka sig, samt att de trakter, som 
ligga mellan höjningen ocli sänkningen, befinnas ständigt 
bibehålla samma relativa höjd till hafsytan. Rörelsen är 
således att betrakta som en tväarmad häfstängsrörelse. 
Genom märken, inhuggna pä klippor vid Östersjöns kust, 
har man kommit till fuli visshet derom, alt landet höjer 
sig samt att höjningen sker pä hvart hundrade är: 
vid Bottenviken .till 4^ fot. 
— Sandhamn i Stockholms Skärgärd kring 4 « 
— HartÖ utanför Norrköping.2 « 0 tum. 
— Asko i Östgöta skären ..1 « 6 « 
— Skallö vid Calmar.— 7 å 8 « 

Sydligare har ingen landthöjning förmärkts vid den¬ 
na kust; vid Carlskrona, Carlshamn och Sölvitsborg 
märkes alls ingen förändring mellan landets och hafs- 
ytans relativa höjd, och har icke heller frän urminnes 
tider förmärkts. 

Vända vi oss härifrån till vestkusten, sä märkes 
ingen höjning förr än vid Glumstén, ofvanom Falken¬ 
berg, der den likväl är mycket obetydlig; vid Mar- 
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strand är den ej mer än kring 1 fot på seklet, vid Fjell- 
backa 2 fot på lika lång tid. Vid Strömstad utgör höj¬ 
ningen, efter fiskrarnes och lotsarnes uppgifter, vida 
mer; men inga vattenmärken aro der för så lång tid se¬ 
dan inhuggna, att någon säker beräkning för seklet kan 
uppgöras. Vid Norges kust, ända upp till Nordkap, fin¬ 
nas tallösa bevis för landets höjning, men jag känner in¬ 
ga säkra märken för en bestämd tids beräkning. Dock 
synes det mig temligen afgjordt, att landet vid Nordkap 
höjer sig mer under hvarje mansålder än på något an¬ 
nat ställe vid Skandinaviens kust. 

Hvad vi således redan i detta ämne med visshet 
känna är, att landet pä lika lång tid hefinnes höja sig 
mer och mer, ju längre ät norr man iakttagit höjningen; 
samt att ingen jordytans förändring i förhållande till haf- 
vet förmärkes längre i söder, såsom vid Carlskrona och 
Sölvitsborg på Ostkusten, eller vid Laholm och längre 
ned på Vestkusten. Men gå vi ännu längre åt söder, 
sä finna vi snart, att en motsatt rörelse eller småningom 
skeende sänkning der eger rum. Denna skall naturligt¬ 
vis märkas mest på längsta afständet frän axeln, således 
vid Skånes sydspets;, der har den också mest blifvit iakt¬ 
tagen. Första anledningen dertill var, att Linne under 
sin Skånska resa är 1749 mätte afständet från stranden 
till Stafste7i — en upprattstående sten ett stycke vester 
om Trelleborg — och fann det utgöra 337| alnar. Un¬ 
der en resa 1836 kom jag alt mäta afständet och fann 
att det ej var mer än 167 alnar. Således hade dot på 
87 år minskats med 190 alnar, I Apr. 1847 mättes 
åter samma stens afstånd från närinsta strand och befans 
vara 160 alnar. Således hade det på de sista 11 åren 
minskats med 7 alnar, och på 98 år, frän 1749 tiil 
1847 har hafvet på denna kust inkräktat 197 alnars bredd 
och således kring 2 alnar om året. Ännu mer har hafvet 
inkräktat vid sydspetsen. År 1841 mätte jag afständet 
från Falsterbo Fyrtorn tilll närmaste strandbröst åt ves¬ 
ter och fann det vara 129 alnar; är 1846 var afständet 
ej mer än 109 alnar, och i Okt, 1847 var det 102 
alnar. I sistl. Maj erhöll jag i Sjöcharte-Archivet i Stock¬ 
holm kännedom om en charta, som af Sjömätnings-corp- 
sen blifvit upprättad år 1813. På denna står Fyren 
utsatt 246 alnar från vestra stranden. Afständet mellan 



5J 

Fyren och strandbröstet har således pä 34 år (frän 1813 
tiil 1847) minskats cncd 144 alnar, hvilket i medeltal 
gör öfver 4 alnar om året. Annu större minskning har 
under samma tid skett i afständet från nämnde Fyrtorn 
till landets sydvestspets och till sydöstra stranden, —> I 
öfverrensstämmelse med detta fenomén står äfven det, 
att i alla städer vid Skånes södra kust träfläs, vid graf- 
ningar i jorden, stenlagda gator, af hvilka den lägsta 
oftast ligger föga öfver nu varande hafsytan. Men det 
mest absoluta bevis för landets sänkning vid denna kust 
äro de der befintliga submarina torfmossarna. Sådana 
finnas på mångfaldiga ställen långst stranden från trakten 
af Dybeck till trakten mellan Trelleborg ocli Fafstcrbo. 
En dylik vid Landskrona omtalas äfven i Hårlemans 

Dagbok af år 1731 sid. 123. — Men den, jag närmast 
undersökt och afvägt. finnes | mil vester om Trelleborg 
under en längs kusten liggande grus- och stenås, kallad 
Jävavallen*y Denna torfbädd har här en mäktighet at 
10 fot, af hvilka blott 2 fot 3 tum ligga Öfver hafvets 
niveau, och 7 fot och 7 tum derunder. Torfven har 
dock påtagligt blifvit bildad i sött vatten, och dess bot¬ 
ten låg således, dä den bildades^ öfver hafsbrynet**). 
Vidare: Öfver 100 alnar frän stranden ute i hafvet ligger 
en torfmosse pä omkring 2 fots djup under hafsytan, 
och af 6 fots mäktighet, bildad pä samma sätt som den 
förut nämnda och innehållande samma organiska alster. 
En dylik torfmosse ligger i strandbrädden vid Skåre fisk¬ 
läge uti och under hafsbrynet. — Ännu tner: ute i haf¬ 
vet I mil frän landet och långt ut pä det grund, som 
kallas Falsterboref, ligger en stor torfmosse af flera tun¬ 
nelands rymd, på 14 fots djup (med sin yta) och af 

Jag skall pä ett annat ställe utförligare beskrifva den¬ 
na, fur \år äldsta postpliocena Fauna märkvärdiga ås; här 
vill jag blott erinra, att den öfversväinning som uppvallat dcii, 
inträffat under alluvialperioden; ty erratiska block p^ 
bottnen af de torfinossar som tiniias under åsen. 

Allt organiskt, hvarefter cjvarlefvor finnas i torfven, 
bar tillhört land- och söttvattens alster: ^rundo phragmites, 
Polygonum amphihium, Eguisetum yaluslrc QQ,\k fliiviatile^ 
num fluitans f Calumagrostis, lemningar och frön af flera C«rea:- 
arter. Skalvingar af söltvattens-insekter: Dytiseus marginalisi 
cii CyriHUs; fjäll af eii Pyprtntis} ben af e.n Groda m. m. Dess¬ 
utom ca mängd träd, löf, bängen, hasselnötter, tallkottar m. qj. 
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10—12 fots maklighel. Således ligger dess botten kring 
21—26 fot under liafsbrynet; och dock består 'afven denna 
submarina torfmosse uteslutande af iand- och sdttvattens- 
alster*). Detta synes ådagalägga att der, hvarest denna 
torfniosso nu ligger långt ut i hafvet, fordom varit land. 
Då man nu känner och besinnar huru våra Skånska 
torfmossar blifvit bildade, att detta nemligen skett i ut¬ 
vidgningar af floder; och dä man betänker denna subma¬ 
rina torfmosses stora utsträckning, så inser man lätt att 
dess tillkomst förutsätter en iäng och stor flod med breda 
utvidgningar; ty eljest hade deruti ej kunnat komma en 
sådan mängd af träd-, som deri finnas hopade. Denna 
flod förutsätter ett stort land. — En dylik submarin 
torfmosse skall äfven finnas på Dredgrundet mellan Skan¬ 
ör och Dragö. 

Allt detta bevisar påtagligt, att der södra delen af 
Östersjön nu finnes, fordom varit iand; och alltså öfver- 
ensstämma de geologiska data med de förut anförda zoo¬ 
logiska uti bevis för den åsigtens riktighet, att Skåne 
fordom varit landfast med Tyskland, 

Sedan detta blifvit bevisadt och äfven ädagalagdt, 
att Sverige efter förstörelscperioden frän detta håll be¬ 
kommit sin första Flora och Fauna\ sä torde vi äfven 
vilja göra oss en redig föreställning derom, huru det 
land, som nu kallas norra Skandinavien, sannolikt dä 
säg ut, samt huru det småningom kommit att blifva så¬ 
dant det nu befinnes vara. Vi hafva genom erfarenhets- 
rön, om hvilkas tillförlitlighet hvar och en kan genom 
egen undersökning öfvertyga sig, ådagalagt, att Skandi¬ 
naviska vallen är stadd i en småningom skeende rörelse 
pä det sätt att de norra trakterna höja sig och do södra 
sänka sig. Innan denna höjning af de norra trakterna 
började, viåstc de hafva varit lägre än do nu äro, — 
dét är ju påtagligtI Ja, man har skäl till den förmodan 
att de då (när södra delen var uppe och landfast med 
Tyskland) antingen voro helt och hållet sänkta under 

*) Utom en mungd af sturre ocU mliiJrc IräJ: ek, bjurk, 
al, asp, fur in« ni. ligga deri luf af .illa dessa trädslag samt 
uf hassel t vide, sälg; hängen, hasselnötter, tallkottar; Equi-^ 
^etum, Menyantes irifol. Blad i stor muiigd af Spliagnum 
cymhifolium, Brywn palustrcj en ellcr tvS arter af Donacia, 
Oyrinns, DyUscxis nu fl. 
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hafsytaji, eller pä annat sätt befunno sig i sådant skick 
(t. ex, voro täckta af is), att de ej kunde af lefvande 
varelser bebos. Endast genom att antaga detta kunna 
vi förklara det zoologiska fenoinén, att åtskilliga af de 
djurarter, som frän söder hit inkommit efter förstörelse¬ 
perioden, och således tillhöra landets äldsta postdiluviana 
Fauna, härstädes aldrig funnits längre åt norr än Skåne 
t. ex. Urus, Bison y Ursus spelceus ^ Cervus Tarandus 
(fossilis), Sus jTper m, fl. Hade landet sträckt sig längre 
åt norr och der varit beboeligt, så hade de utan allt 
tvifvel äfven begifvit sig dit. Detta fenomen synes åda¬ 
galägga, att Skåne den tiden (då det var landfast med 
Tyskland) utgjorde den stora germaniska kontinentens 
norra gräns. Jag kommer straxt att nämna flera data, 
som synas mig bevisa samma åsigts riktighet. 

Sedan höjningen af de norra trakterna börjats,'och 
troligen sedan den en längre tid fortfarit, afsattes på si¬ 
dorna af de ur hafvet småningom uppstigande bergen, 
dessa märkvärdiga Snäckbankar, som nu finnas lägrade 
pä mycket olika höjd, så väl vid stränderna af Östersjön 
som Vesterhafvet. Ätt landet sedan den tiden, då de 
första, afsattes, betydligt höjt sig, ser man deraf, att 
vid Östersjösidan träffar man dem pä en höjd af nära 
100 fot öfver hafsytan och vid Vesterhafssidan träffas 
sådana, som ligga kring 550 fot öfver hafvet, — och 
dock hafva de alla tillkommit under hafsytan. — Af de 
snäckbankar, som äro lyftade ur Vesterhafvet, beslå de 
öfverst liggande, och således de som först uppstigit ur 
vågen, af sådana arter eller former, som nu lefva i den 
kallare zoneu, yid Grönland och SpUsbergen; de nederst 
liggande af arter, hvilka nu lefva i det haf som sköljer 
samma bergs fot, och de mellorst liggande äro blandade 
af arter, som tillhöra både Spitsbergens kallare zon och 
Skandinaviens mer tempererade. Häraf synes otvunget 
följa, att då bergstopparna först stucko upp ur vattnet, 
hade detta en mycket läg. temperatur, må hända sä läg, 
att deri inga lefvande varelser kunde trifvas; och häri 
torde man böra söka den rätta förklaringsgrunden till 
det faktum, att på den landtrygg, som skiljer Vester- 
hafvets snäckbankar frän Östersjöns, icke finnes någon 
enda qvarlefva af organiska varelser frän denna postdilu¬ 
viana tidsperiod. 

5 



54 

Först sedan de norra trakterna så betydligt böjt 
sig 5 att de, liksom nii, utgjorde ett med norra Ryssland 
och Siberien sammanhängande land, knnde från detta 
håll djurarter invandra till Skandinaviska halfön. Dessa 
synas mig först hafva inkommit på den landtrygg, som 
genomgår Finland och förenar sig längst upp med Nor¬ 
ska Fjällryggen, pä hvilken de sedan fortsatt vandringen 
nedåt söder. Bland de djurarter, som pä denna väg 
först invandrade, anser jag bÖra räknas lienen^ hvilken 
ännu har sitt stamhåll långs fjällryggen; och med Renen 
följde Jerfven, Fjällräfven m. II. Således anser jag Lapp¬ 
ska Renen hafva långt sednare inkommit i landet än den 
Skånska, ja sannolikt var denna redan utdöd, då den 
förra inkom. 

Att en våldsam förstöreheperlod en gäng i forn¬ 
tiden verkligen härstädes egt rum, derom kunna menin¬ 
garna icke vara delade; ty man lehöfver blott kasta en 
blick på landets yta, fÖr att derom Öfvertyga sig. Denna 
visar allestädes påtagliga spår efter de våldsammaste härj¬ 
ningar. Bergen hafva brustit och styckats, och styckena 
hafva dels blifvit bortförda längre eller kortare vag i 
alla rigtningar, äfven till trakter utanför halfön, der de 
nu ligga strödda under namn af erraHska block; dels 
hafva . de blifvit rundslipade eller söndermalna till grus 
och sand, och allt detta har i en oredig massa blifvit 
kastadt Öfver landet, der del nu utgör tle iösn jordlager^ 
som fått namn af''Dilnvunn'* Sjelfva de hårdaste grund¬ 
bergen hafva på mångfaldiga ställen blifvit slättslipade 
och stundom äfven rafflade. J)et är intet tvifvel att ju, 
under denna lägsamma härjning, allt lefvande, som fans 
pä halfön, sn)åningom upphört. — Det är icke om denna 
förstörelseperiods forna tillvaro, men väl om sättet, 
hvarpå härjningen skett, som meningarna äro delade*). 
Somliga Naturforskare hafva antagit, att härjningen skett 
genom on våldsam flod, som störtat frarn Öfver landet 
och lört med sig stenar, grus och sand i en (uti vattnet 
sammanhållen) blandad massa, och derunder, genom de 
stenblock den sliipat rned sig, rafllat bergen. Andra na¬ 
turforskare hafva antagit, alt förstörelsen skett genom 

*) Ingen hastig revolution, blott långsamt skeende ffirSn- 
jringar synas skiiSigm kunna antagas. 
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ofantliga Glacierers hwcrhan. Af skäl, som j)3 ett an¬ 
nat ställe skola framläggas, anser jag mig foranlSten^.alt 
i allmänhet biträda denna sistnämnda mening; ehuru jag 
icke med Agassiz m, fl. kan antaga att hela Europa, 
eller ännu flera länder, pu en fjäng varit betäckta af 
is. Tvärtom anser jag det temiigen påtagligt, att de 
Skandinaviska glaciererna sträckte sin invärkan omkring 
sig blott sä långt, som de härifrån härledda erratiska 
blocken ligga Strödda (och deras grans känner man), samt 
att Europa, utanför denna gräns, var försedt med väx¬ 
ter och djur — ocli sannolikt äfven med menniskor. Så 
vidt jag vet har ingen sÖkt förklara, huru dessa, allt 
förhärjande glacierer tillkommit. Förklaringen synes^ mig 
dock icke ligga långt borta, om vi blott äro uppmärk¬ 
samma på de rörelser af höjning och sänkning^ Som 
äfven nu, under våra Öon, för sig gå i Skandinaviens 
jordyta, och tillika genom de qvarlemnade spären öfver- 
tyga oss derom, att dylika rörelser liärstädes timat, äf- 
ven under flera föregående verldsperioder. Om vi nu 
tänka oss — och tänkbart är det åtminstone — att un¬ 
der en föregående veridsperiod , en dylik Skandinaviska 
vallens småningom skeende höjning, som den nu pågå¬ 
ende, egt rum och blifvit sä länge fortsatt att fjällryg¬ 
gen kommit ett eller annat tusende fot högre än den 
hUtilh, under nu pågående höjning, stigit; så skola vi 
lätt finna, att snömassor och från dem nedgående 
glacierer masie hafva betäckt hela Skandinavien och ut- 
spridt sina verkningar derifrän radierade i alla rigtningar 
samt iemnat efter sig just att sådant Iiärjadt land, som 
vår halfö befinnes hafva varit. Om vi besinna att snö¬ 
gränsens medelhöjd Öfver Skandinavien, mellbn 60:de och 
70:de breddgraden, ej är mer an omkring i.^OO fot Öfver 
hafsytan; att medelhöjden af fjällryggen hvaraf mänga 
qvadratmil redan ligga i snöregionen, är kring 4000 fot, 
samt att omkring | af hela landets yta är höjdt mer än 
3000 fot Öfver hafvet och ligger således blott 1500 fot 
under snögränsen, sä torde vi lätt finna att om höjnin¬ 
gen fortsattes tillräckligt länge, blir verkan otvifvelak- 
tig. Man skulle till och med kunna beräkna, efter den 
kännedom man har om böjningens fortskridande på cn 
gifven tid, huru många årtusenden skull? fordras innan 
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hela Skandinavien Ster blefve befdckt med glacierer; ifall 
höjningen alUjemt fortfore. 

Om vi antaga, som vi väl måste, att Skandinavien 
efter förstörelsepcrioden fått sina växter och djur frän 
de ställen, som lägo utanför gränsen af härjningen, så 
blir det en gifven följd, att Skandinaviens äfven allra 
äldsta till denna verldsperiod hörande Fauna, är vida 
yngre än de länders, hvarifrän denna Fauna hit inkommit. 

Om den s. k. Brons-åldern. 
Det är bekant, att egentligen dansken T h om sen, 

genom sin 1836 utgifna ”Ledtraad til nordisk Oldkyndig- 
het”, och tysken Lisch stadgat den indelning af före- 
funna fornsaker efter sten-, brons-och jern-åldrarne, 
hvilken af många nyare blifvit antagen. Man har låtit 
serskilda folk representera hvardera af dessa åldrar. Så 
har t. ex. den i sä mänga afseenden förtjente Nilsson låtit 
stensakerna vara qvarlefvor efter Lappar eller Finnar, 
bronssakerna efter Gelter och jernsakerna efter Germanska 
stammar, Lisch deremot låter stenålderns minnesmär¬ 
ken härröra från ett obestämdt förhistoriskt folk, brons¬ 
ålderns frän germanska stammar och jernålderns från 
Vender och Slaver. Schreiber åter är af den mening, 
att bronsåldern föregått stenåldern, pä så sätt, att de 
germanska starnmarne, som efterträdde och fördrefvo 
Cellerna, voro så råa, att de begagnade verktyg och 
redskap af sten och utrotade den gamla celtiska brons¬ 
kulturen. Äfven åtskilliga saker från jernäldern anser 
ban för celtiska. 

Ofvanstående visar^bäst, hvilka stridiga äsigter råda 
i dessa ämnen och serskildt rörande bronsåldern. Vid 
flera tillfällen har utg. haft tillfälle att i förbigående ytt¬ 
ra sin tvekan rörande dessa skarpt demarkerade perio¬ 
der; sednast i Studentbladet och Sigtuna-beskrifningen. 
Det i etnologiskt afseende obestämda och sväfvande Cel- 
ter-namnet har jemväl uppkallats vid sidan af bronssa¬ 
kerna. Äfven i Sverige har man efter bronsens förefin¬ 
nande sökt bestämma Cellernas yttersta gränser. Geijer 
upptog dock aldrig detta namn i Svenska historien. Reu- 
terdahl anförer det väl i förbigående i sin kyrkohistoria 
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utan att lägga någon vigt dorvid; men i de fragmenter 
al samma arbete, som ban förut inlörde uti Theologisk 
Quartalskrift, finnes icke en gäng ordet. Under tiden 
hade likväl en ”fureur cellique” uppkommit, som föran- 
lat honorn att åtminstone reservationsvis upptaga det. 
Hans tanka är imedlertid, alt ”den slam, som ännu är 
nordens liufvudsakliga, snarare föregått än efter¬ 
följt någon annan, snarare måst sträfva för att un¬ 
danhålla än för att förtränga folkslag, som den be¬ 
rörde.” 

Hvad nu serskildt Thomsens ”Ledtraad” beträffar, 
från hvilken de fleste nyare epokkonstruenter utgått, så 
erhöll den redan 1858 uti Götting. gelehrte Anzeigen en 
sakrik recension, hvartill man allHÖr litet lyssnat under 
begäret efter något nytt i systemväg. Resultatet af den¬ 
samma blef, att brons och jern icke representera olika 
tidsåldrar, utan att ’'der Gebrauch beider Arten von 
Metall läuft bis in die jiingslen Grabhugel gemischt 
durch e in an der,” 

Härefter uppträdde Worsaae i Annaler för nordisk 
oldkyndigbed 1840—41*), anmärkande osannolikheten 
deraf, att de gothiska stammar, som man lät invandra i 
Danmark redan århundraden före Kristus, skulle ha med¬ 
fört jernet och kännedomen om dess bruk. Han ansåg 
det dereinot i högsta grad troligt, att redskaper och va¬ 
pen af brons i Danmark blifvit använda långt ned i 
hedendomen, ja kanhända ända till emot kristendo¬ 
mens införande 826. 

1 skriften ”Danmarks OIdtid, oplyst af Oldsager 
og Gravhöie” (1843) angaf han, såsom den rimligaste 
tid för jernälderns fullständiga och grundfästade öf- 
vervigt i Danmark, det ätton[de eller nionde seklet. 

År 1846 ulgaf W. ”Blekingske Mindesmserker” och 
angifver deri sin numera Iiestämda mening, att minnes¬ 
märkena från . bro nsäldern hvarkcn tillhört ett celtiskt 
eller något s. k. tysk-gotiskt folk, utan just sjelfv.a ^ä^a 
skandinaviska förfäder. Han förkastar således dermed 
dogmen, att jernälderns början och de skandinaviska fol¬ 
kens ankomst varit samtidig eller slä i någon gemenskap. 
I sammanhang härmed klandrar W. äfvcn norrmännen 

»=) Jfr Annaler för 1847, sul. oCO. 



38 

Keysers och Mundis förfarande, i det de förutsätta, 
att bronsålderns lemningar nödvändigt måste ha tillhört 
ett folk, som bebodde norden före våra förfäders an¬ 
komst; ty att dessa hade medfört jernet och jernålderns 
kultur till norden och att alltså äfven jernålderns min¬ 
nesmärken måste vara ungefär enahanda i de tre nordi¬ 
ska rikena, blef ansedt såsom satt utan allt tvifvel. Detta 
postulat hade serskildt tjenat Keyser och Munch som 
underlag fÖr teorien om nordens bebyggande af skandina¬ 
viska stammar från Norge, hvilket gjordes till nordens 
hufvudland, Ora dessa högtsväfvande hyperpatriotiska 
föreställningar kan läsas i Stdra häftet af detta Bibliotek 
under rubriken '’Norskhetsifver.” 

Uti det nyss utkomna 2:dra h. af Skandinaviens 
Hällristningar yttrar Hr Holmberg: "'Man begår utan 
tvifvel ett ganska slort misstag, om man tillskrifver alla 
stenhammare ett folk, äom varit okunnigt om metallers 
bruk. På den nordiska oidsal i Köpenhamn förvaras en 
präktig samling af stenyxor, hvilka biifvit funna i graf- 
var jemte saker af brons och annan metall, och 
hvilka genom sin prydliga utarbetning och genom sina 
med centralborr förfärdigade skafthål, på det pålitligaste 
visa sig hafva biifvit tillverkade med tillhjelp af me¬ 
tallverktyg. Jag har sjelf egt dylika, hvilka man 
försäkrat mig biifvit funna i forngrifter i Halland jemte 
brända ben och förrostade jernsaker; och i Upsala får 
man till och med se en sådan med en rad inristade ru¬ 
nor/”*') Hr H. citerar här kluna X. 3S3t, der denna 
stenknif heskrifves och anses tillhöra k rist na tiden. Hr 
H. är troligen af samma mening, helst han liäft. i sid. 
7 yttrar, att bokstafsskrift ej var i bruk uti norden förr 
än kort fÖre eller med kristendomens införande. 

/ - 

Om metallberedniiigens ålder i Sverige. 
• • 

Annii fortlefver bos mången den irrmening, att sven¬ 
ska bergverkens ålder skulle sträcka sig lika långt till- 

Ilr Holmberg onförer, att äfven knifrar ocb pUar af 
flinta nyttjades i de scdnare pariodcrna, men såsom (jua rlcfv or 
från stcMaldcrn. 
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baka, som början af sjelfva landets beboende; och man 
tänker sig vid samma tidpunkt en hel skara af utlärda 
smeder och snart sagdt en öfverproduktion af konstfulla 
''dvergasmiden" samt metalliska lyxvaror i öfverflöd, hvilka 
till och med af berömda historieskrilVare ansetts hafva 
betydligen tyngt på den utländska handelsvågen. 

Febuserande poeter med fixa ideer skola väl också 
vara' nog seglifvade för att ännu ett halft sekel be¬ 
sjunga de jernrustningar och vapen, som Sveriges ur-in¬ 
vånare förmenas hafva mangrannt burit och sjelfve pro¬ 
ducerat, ehuru en sådan konstodling först småningom 
uppkommer med Rusttjcnslen under Folkungaättens tider. 

Den inliemska bergverksrörelsens uråldrighet har 
man velat bevisa genom det omtalade förrådet på me¬ 
taller i äldsta tiderna, genom de vid våra gamla grufvor 
befintliga stora varphögar, jemte rymderne af sjelfva 
grufÖppningarne, samt genom namnet iiedcngrufvot^ 
hvilket i några landsorter förekommer. 

Det bör härvid ihogkommas, att underrättelserna 
om metallers brukning i vårt gamla Sverige aldrig be¬ 
ledsagas af den ringaste anledning till inhemsk tillverk¬ 
ning af metallen, dä man deremot känner, huru nord- 
boarne öfvade ett vidsträckt sjöröfveri på flera kuster 
och derifrän hemförde rika byten. Man har, anmärker 
Ångman*), vid Bergen i Norge funnit en urna af kristall, 
hvaraf likväl ej kan dragas den slutsats, att glastillverk¬ 
ningen var känd i Norden, helst man icke en gång hade 
det griifre slag deraf, som begagnas i fenster. 

Biskopsstiftens, domkapitlens och klostrens inrätt¬ 
ning medförde icke blott utlänningars inflyttningar, utan 
satte ock svenskar i nödvändighet att resa fill Rom, 
Paris och nndra orter. De förre inkommo för att gifva 
skick åt nämnde inrättningar; och således bör man tro, 
att dertill valdes personer af större skicklighet, hvilka 
genom vetenskaper och allmän bildning kunde meddela 
nytt ljus åt det folk, med hvilket de nu införlifvades; 
de sednare åter voro gemenligen sådane, som i följd af 
lyckligare framsteg i tidens lärdom, och oftast^af mera 
ansedd härkomst, besökte universiteterna och päfvestolen, 
i afsigt att framdeles vinna stift och högre einbeten vid 

♦) Vilt. Hist. o. Aul. Akad. Handl. Vill, 
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domkyrkorna. Verkan af dessa resor, igenom bergslager 
samt väl odlade ocli med alla slags näringar försedda 
Jänder, visade sig i anställda försök att här kunna åstad¬ 
komma nägot dylikt; och härifrån hafva vi först hjul- 
qvarnar, hvilka af domkyrkor och kloster öfverallt an- 
lades, äfvensom grufvor efter hand började arbetas, isyn- 
nerliet uti Westerås stift. Presterskapet måste här, 
såsom i allt annat, bryta väg. ”De sä kallade Biskops^ 
t/rttfvor pä flera ställen i riket visa, att de andlige be¬ 
fattat sig med bergsbruk”, yttrar Geijer (l. 522). Lan- 
gebek och Ångman anföra flera bevis härpå. Redan 1288 
kunde biskopen i Westerås, såsom sin egendom, till en 
annan upplåta -J- i kopparberget Tiska Sjöberg eller Stora 
Kopparberget. Biskop Engel i början af 14:de århun¬ 
dradet hade ej blott genom sina Garpar upptäckt Gar- 
penbergs kO|)pargrufvor, utan var också egare af liela 
verket. Biskop Nils Michaelsson (t 1401) dref bergverksrö- 
relse både vid Stora Kopparberget och Garpenberg. Ja 
sjelfva påfven drog omsorg om svenska berghandteringen, 
och utgaf vid denna tid en förordning til sistnämnde 
verks förmon. 

Det andra beviset för svenska grufvornas höga ålder 
skulle ligga uti de stora varphögarne jemte rymderna af 
sjelfva gruföppningarne; men redan Ångman har veder¬ 
lagt detta för dem, bvilkas ”öga blifvit förledt af vid¬ 
lyftiga varphögar”, samt yttrar sig för öfrigt ”snarare 
kunna försäkra', att ett malmfält, brutet under 8 å 10 
sekler, borde visa rymden af en öppnad jord, dem ännu 
ingen af våra gamla grufvor eger.” 

Hvad åter benämningen nedengriifvor^ som blifvit 
tillagt några af våra aldstä grufplatser, bcträfifar, så är 
det bekant, att dylika sammansatta ord af/ie^/en, hedna^ 
i sjelfva verket gomenligen intet annat betyda, när fråga 
är om tid, än det som är gammalt och öfver manna- 
minnet, Erinrar man sig tillika med hvilken tröghet 
den kristna läran frambröt längst upp till våra hedniska 
skogsbygder, samt medgifver, att en del af vära gamla 
grufvor började med kristendomens införande att uppta¬ 
gas, så finnes lätt anledningen till keden-mmnet, utan 
att behöfva tillägga bergverken en orimlig ålder*). 

*) Lagerbring bar åtskilligt att förtälja om Odens ocb Asar- 
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Utom nägon ganska ringa jerntillverkning af myr¬ 
malm, kan det således antagas för visst, att våra hed¬ 
niska förfäder ej lade hand vid metallurgien, helst de 
genom plundring och sjöröfveri visste att på genare väg 
fylla sitt måttliga behof af metaller. 

Man bör ock vid någon eftertanke lätt finna, att en 
ordentlig bergverksrörelse med deras upplysning var näs¬ 
tan omöjlig. På' en tid dä inga mekaniska medel voro 
kände, intet spår i kemien banadt, inga försök gjorda i 
metallurgien o, s. v., inses lätt, pä hvad sätt grufarbe- 
tets svårigheter skulle lösas och huru smaltprocesserne 
skulle hafva aflupit. Den har ej tänkt mycket öfver 
ämnet, som skulle undra öfver att i äldre tider bergs¬ 
bruk icke idkades, och att man i Sverige ännu icke 
kommit serdeles långt dermed något efter kristendomens 
införande. En ibland de förste, som insett orimligheten 
af de gamla åsigterne i denna fråga, är Fernow; i be- 
skrifningen öfver Wermland. Han visar sig sjelf länge 
hafva varit fången i fördomarnes garn; men i en rättelse 
sid. ISO upplyser han läsaren, huru han tillkämpat sig 
en sundare mening. Att emellertid jernets bruk i norden 
varit ganska tidigt, och långt före all slags bergverksrö¬ 
relse derstädes, synes sannolikt af Piinii och Taciti be¬ 
rättelser. Hos Tyskarne har jernet varit kändt straxt 
efter Kristi födelse. 

Red, af Jernkonlorets Annaler**) anser Osmunds- 
smidet ursprungligen vara just den gamla enkla me¬ 
toden att ur myrmalmen utsmäUa jern, och anser så¬ 
lunda detta med allt skäl vida äldre än masugnarne; ty 
redan i de äldsta tiderne fanns Osraundssmide å orter, 
der masugn eller något dylikt omöjligt kunnat uppföras; 
hvarom man öfvertygas af de slagghopar, som så ofta 
finnas uti våra skogar pä ställen, der driftvatten och fall 
saknas, TflcAjerns-tillverkningskonsten har till Sverige 

nes bergsmannabanskaper, fÖr att icke tala om Dalin, som 
JiUer Garpenberg fä sin benämning af Garpernc, ”ett folk, 
som följde med Saever ocb Gotber.^’ Nog bni' likväl den he¬ 
derlige Ångman rätt, dä han om Asarne yttrar: ”JRistom 
beldre på deras urna härdighet och mod än bergverkets upp- 
bjelpande’^1 

*) XXIX:dc årg. Häft. 1, i84ö, En artikel af Sefström. 
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inkommit frän Tyskland lorst vid slutet af katolska 
tiden. 

Skulle det bekräfta sig att för det forna Osmund- 
sraidets bedrifvande det icke varit nödigt att begagna an¬ 
nat än myrmalmer eiler att först förvandla malmen till 
tackjern, hviikrt är ganska sannolikt; så kan man anse 
detta smide vara tirsprnngligen af Österländsk härkomst, 
helst vi af den Heliga Skrift (Jobs bok 28: 2) veta, att 
man der redan för mer än 1000 år f. Kr. beredde 
jern af myrmalmer. Vågade man fästa sig härvid, sä 
skulle man visserligen på grund af en sådan åsigt, med 
tilllijelp af de någorlunda goda upplysningar, som sod- 
nare tiders teoretiska forskning om jerntillverknings-pro- 
cesserne gifvit, kunna uppgöra jernberedningens historia 
ifrån Jobs tid till Osmundsmidets och katalansmidets tid; 
osäkert är dock, om jernberedningen i sjelfva verket 
följt den rationella väg, som teorien nu synes fÖreskrifva. 
Erfarenhetens väg är ofta pä annat satt styrd, samt kan 
nu efteråt icke annorlunda än medelst historiens tilllijelp 
följas pä spåren. Ett hopp oni att derutiiian kunna lyc¬ 
kas har nu visat sig, sedan flera resande börjat besöka 
Norra Indien och HÖg-Asien. Derigenorn ha vi nu lått 
för oss klart, huru den lika så invecklade kopp?irbered- 
nings-processen, medelst ganska enkla tillställningar, kun¬ 
nat verkställas. Förmodligen komma de underrättelser, 
vi ifrån dessa länder delvis erhållit om de olika delarne 
af koppar-handteringen, att pä sådant sätt blifva fullt 
nöjaktiga. Derigenorn få vi troligen äfven en sammanhän- 
gan^le historisk underrättelse om jernberedningens framsteg. 

Första underrättelsen om svenska jerngriifvor är 
frän är 1305, Något tidigare liörer man visserligen ta¬ 
las om Jenibäraland; men det är utan tvifve! myrmalm, 
som gifvit npphof till detta uamn. Myrmalm, som in¬ 
tet annat är än jernets metalliska kalk, reduceras genom 
en förrättning, lika enkel som forntidens odling. Der- 
vid fordrades intet mera, än elden och det brännbara, 
jemte någon möda. Det är bekant, att myrjorden, eller 
morn, såsom den kallas i Dalarna, liksom örke eller 
verke i Herjeädalen och Jemtland, med merendels svag 
bläster för läderbelgar, i små ugnar eller gropar, med 
sten af lera uppmurade, källinffar*) eller kärringar kal- 

Måliäuda ett förskämdt uttal af Carolhttjery ocli häiitv- 
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lade, blifvit nedsni*ält till smä färskor under namn af 
hläsferjern. 

Just i vära dagar försvinna de sista lernningarne 
af det smide, som, under namn af blästerverk, hos oss 
varit q var efter vära uråldriga smidesmetoder; och är 
det redan rner an 100 är, sedan det ännu bedrefs så¬ 
som näringsgren. Inorn Herjeådalen, uti Storsjö kapell¬ 
församling, tillverkades för några år tillbaka ännnu 
blästerverkssmide. Annorstädes inom Sverige lärer icke 
detta smide begagnas. Deremot lärer ett dylikt smide 
idkas uti Finland, omkring Salami, samt långt in uti 
Ryssland. Den pålitligaste underrättelse vi bafva om det 
numera såsom folknäring utdödda blästerverkssmidet i 
Sverige, är den, som i form af relation är af geschwor- 
nern Scbuitze ingifven till Bergs-Kollegium, bvilket in- 
teressanta dokument uti nyssnämnde häfte af Annalerna 
meddelas. 

Detta enkla tillverkningssätt, som äfven kallas hed- 
ningebläster, wyrbläster och myrverk, är otvifvelaktigt 
det enda bergsbruk, som, då man undantager någon sjö- 
malms förbrukning, under hedniska liden idkades. Må¬ 
hända voro de i Eddan omtalade Dock-AIfer, eller do 
Alfhemsboer som voro svartare än beck och tjära, myr- 
jerns tillverkare, som för mera beqvämlighot i sin hand¬ 
tering bebodde skogar och bergsrefvor De för sina smi¬ 
den omtalade dvärgar, om hvilka sagan förtäljer, voro 
ock kanske sådane arbetare. Emellertid var denna jern- 
handtering troligen ganska obetydlig och Ångman anser 
för otvifvelaktigt^ '’att man härigenom förvarfvade sig 
minsta delen af det jern, som deima tiden nyttjades i 
landet.'* Den förnämsta delen hemtades nog utrikes ifrån, 
till eller i vapen och husgeråd. 

Konsten att tillverka stål anser Ångman hafva varit 
ganska sällsynt, och sträckt sig til] endast fä personer , 
som derföre varit högt aktade; och har man ”derutaf 
tagit sig orätt anledning till det beröm, som man tillagt 
Gotherne för vidsträckt stålberedning.” 

donde på detta yrkes införande från Tyskland. Danska ordet 
kjfcrling (vårt kärring') .anser Ilolberg; urspriiiigligeti vara ett 
speord åt de vekliga Tyskarnc under CaroUngenin. 
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Vi hafva i det föregående yttrat, att den mängd af 
metaller, som historien uppgifver hafva befunnits i våra 
förfäders ego, icke får tillskrifvas egen tillverkning, utan 
att de förvärfvade sig metaller och vapen under sina 
härfärder och sjöröfverier. Hvarje fri medborgare 
var den tiden en krigsman och plundrare. Dessa här¬ 
jande grundsatser bibehöllos under hedendomen. Ingen 
gräns var för dem bestämd. Man härjade öfver allt; man 
härjade templen. Herraud och Bose plundrade Jumalas 
tempel i Bjarmaland och hemförde derifrån guld och skat¬ 
ter. Småländske prinsen Eigil tog vid ryska kusten 
fem fartyg från ryska landvärnarmannen Rognvald. West- 
göta konungen Rolf härjade oupphörligt i Scotland, Eng¬ 
land och Irland. I nionde århundradet sköllade Norr¬ 
männen trenne gånger Paris och andra stora städer i 
Frankrike och Nederländerna och uttvingade otroliga 
brandskatter, som merendels utgjordes i silfver och an¬ 
nat gods. De framträngde till och med genom Niörva 
sund förbi Gibraltar, och besökte Medelhafvets kuster, 
gingo uppför Rhenströmmen samt gästade Italien o. s. v, 
En annan åtkomst af rikedomar skedde genom den sold, 
de s. k. Yäringarne erhöllo för tjenstgöring i Gonstanti- 
nopel; Harald Härdråde t. ex., som undar sitt vistande 
bland Väringarne trenne gånger erhöll del i skiftet af de 
aflidne kejssanes klädförråder, hemförde en stor mycken¬ 
het af guld, silfver, penningar och dyrbarheter. Af allt 
delta kan med all sannolikhet den slutsats dragas, att, 
då man undantager någon för skeppsbyggeri o. d. nödig 
redskap; hvarmed myrjerns tillverkningen försett landet, 
svenska folket, vid kristendomens införande, till största 
delen genomresor, härjande och byteshandel, förvärfvade 
sig sina metall-föräder. Och ehuru dessa varit betydande, 
samt kanhända så tillräckliga, då det ärjräga om vapen, 
att enligt Lagerbrings förmodan utförsel deraf kunnat ske 
till England, sä torde man derföre hvarken kunna eller 
behöfva antaga, att bergverken nödvändigt vid denna 
tid måste hafva varit i gång. 

Det är egentligen under Sverkerska och Erikska 
ätterna, sedan kristendomen vunnit afgjord öfvervigt och 
stadga, sedan klostren började uppblomstra, som grunden 
till Sveriges civilisation började läggas. 
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Till resandes beqvämlighet började man nu företaga 
väganläggningar och brobyggnader. Uppkomsten af 
vattenqvarnar och trädgärdsplanteringen hörer till samma 
tid. Första stdgen tagas till grundande af en ordnad 
utländsk handel. 

Det var vid samma tid, som Tyskarne började sys¬ 
selsätta sig med bergbruk. Det var nu, soni man 
började förvärfva sig kunskaper, bidragande till bergver¬ 
kens skötsel och upphjelpande. Tyskar, som dels in¬ 
flyttat i landet, dels genom resor och handel haft gemen¬ 
skap med svenskar, underläto icke att taga närmare 
kännedom om landets bergstrakter. De kunde icke und¬ 
gå att finna, hvilka betydande handelsartiklar- cn har in¬ 
rättad bergverksrörelse skulle åstadkomma. Och då 
fransmän och engländare nu äfven började vända sin upp¬ 
märksamhet till vårt bergiga land, är det utan all tvif- 
vel, att ju vi hafve dem och tyskarne att tacka för vära 
bergverks uppkomst. 

Lagerbring (II, 71S, III. 319) talar om utförsel 
ifrån Sverige af jern och koppar; den åberopade Wisby 
Stadslag omnämner dock blott tyger och lärft, bland frakt¬ 
godsen, men inga nordiska metallprodukter. Det blir 
mycket svårt att bevisa utförseln af jern frän Sverige 
under denna period. Adamus och andra medeltids-för- 
fattare känna derom intet. Lagerbring sjelf yttrar sig 
ock något tvekande samt söker förjäfves efter bevis för 
sin mening*). 

Rusttjenstens uppkomst bildar epok i Svenska jern- 
handteringens historia. Magnus Ladulås hade, under 
striderna med brödren, lärt inse värdet af en fullkomli¬ 
gare krigsrustning. 'Med rusttjenst-inrättningen framträdde 
ett jernklädt rytteri i svenska hären. Att jernbeklädna- 
den icke varit obetydlig, är sä mycket säkrare, som det 
blef en nödvändighet att genom torneringar förvärfva vana 
och styrka att med den kunna uthärda. Men denna rust¬ 
ning var icke den enda, som nu påtänktes. Utländske 
officerare inkallades i riket, och krigsväsendets förbätt- 

Alan liar trott, att Uansestäilerna hemtade metaller från 
Sverige^ men Langebek, som först spridt ]jus öfver detta 
ömne, visar, att de togo sudane fråa Bölimeu, ScUlcsien och 
Polen. 
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ring blcf oii liufvudsak, iivarifrai» hemödanilt^l aft för- 
skafla hvarjohanda goda ocli 'andaniålsenliga vapen måsto 
hafva varit oskiljaktigt. Härigenom öktes boholVet af 
jern och det Idef en nödvändighet att sträcka omtankan 
till bergshandteringens iipphjelpande, helst utlänningen re¬ 
dan föregått med exempel på denna väg. Dessutom 
hade tioffiåilningen*) och lefnadssättet just vid denna ti¬ 
den undergått en märkbar förändring. Minskningen i 
kronogodsen hade äfven lätit känna sig: och då sålunda 
förevarande hufvudnäringar började blifva otillräckliga 
för fyllandet af tilltagande behoC, var bergshandteringen 
den enda, som kunde komma i åtanka. Magni Smeks 
privilegier för stora Kopparberget aro de äldsta kände, 
ehuru de åberopa äldre frihetsbref. Privilegierne och 
Stadgarne af är 1340 för Vestra berget i Nerike äro 
från samma tid och föreskrifva, att alla missgerningsmän 
utom mördare, tjufvar eller förrädare, som togo sin 
tillflykt til! samma bergslag, skulle der vara alldeles fria 
både till iif och egendom, o. s. v. 

Ätt likväl äfven någon handel med Osmundsjern 
egt ruin mellan Sverige och Hansestäderna, synes otvif- 
velaktigt. Lubeckarne seglade in uti Mälaren genom 
de ännu uti 15 århundradet ej uppgrundade gamla 
segellederne med förbigående af Stockholm till Bergsstä¬ 
derna VVesterås, Köping och Arboga, samt togo derifrån 
det jern, som kunde bekommas. De försmådde icke hel¬ 
ler att utföra sjelfva jernmalmen (Dalin 111. 143), dä 
Osmundsjernet ej knnde fylla deras behof. Sedan Stock¬ 
holms farvatten blef enda inloppet till Mälaren*^), måste 
de lernna hufvudstaden mera uppmärksamhet och bedrefvo 
sä saken att de snart befolkade dess Magistrat. 

Lubeckarne kunde så mycket lättare slä under sig 
Svenska jernhandeln, som man på länge har inom landet 
ej förstod att förädla metallen, utan af Lubeckarne åter¬ 
köpte densamma i smidda och gjutna varor till de all¬ 
männaste behofven. 

Jfr J. II. Sclirödcrs aftiaridling i Vet. Soc. Ilandlliigar 
”de Iqxu auiaj Magni Smek.” 

Till ett bevis på våra gamla sjöleders förändring ocl» 
försvirunndc må anföras, att ännu för 400 år tillbaka var se« 
gcllcd fråii Upsala genom Lagga ocb Danmarks socknar till 
Östersjön noiT om Stockholm. Jfr Dalin 11. 754. 
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Det är egentligen först i en sedn a re tid, som luiin 
kan säga att jernet brutit bygd i Sverige. Ty t. ex. 
i Werniland vet en livar, att bergslagsorterna blifvit be¬ 
bodda och uppodl ide flera århundraden efter landskapets 
Öfriga trakter. Icke i bergsbygder, utan vid kusterna 
och utmed fiodbräddarna har man att söka nybyggarnes 
äldsta spår. I bergsbygderna finnas inga antiquiteter. 

Naueler*) påstår, att ''Jotharne’’ tillverkade koppar 
i Fahliin, medan Hom ännu var en ödeplats; och man 
har tagit för gilvet, att de gamla i svensk jord funna 
bronsvapnen blifvit förfärdigade vid Fahlu grufva**). 
Ställets ålder har man äfven velat bevisa genom det hos 
Saxo förekommande ”Fahlu oppidutn’, hvarpå öfver Gei- 
jer***^) fastnat; ehuru dermed menas Falköping. 

De Cuprim. sid. 10. Salanus de Glad. Suec. sid. 
51, 53. lläiaer, sid. 541. 
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Om runorna9 rt/*Murray.. c 

Om runskriftens upprinnelse, a/’Bredsdorf. 

Om Jsländarnes hist. litteratur, af ^iihs. 

Skandinaviska halföns fysiska beskaffenhet i 
äldre och nyare tider, »^Nilsson. • 

Om den s» k. Bronsåldern,.. 

Om metallheredningens ålder i Sverige, , , 
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